




 

 
สีของตราสัญลักษณประกอบดวย 5 สี มีความหมาย ดังตอไปนี ้

 
 สีน้ำเงิน  หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิดและพระราชทานนาม   
    “ราชภัฏ” 
 สีเขียว  หมายถึง แหลงท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยูในแหลงธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม 

สีทอง  หมายถึง ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
สีสม  หมายถึง ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
สีขาว  หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จ 

    พระเจาอยูหัว 



สารจากอธิการบดี 
 

 ในนามของผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกฝายของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ เชี ย ง ให ม  ขอ ต อ น รั บ นั ก ศึ ก ษ า ให ม    
ปการศึกษา  2565  ทุกคนเขาสูรั้ว “ดำ-เหลือง” ดวยความยินดียิ่ง 
นับเปนชวงเวลาสำคัญท่ีมีคาท่ีสุดของชีวิตท่ีทุกคนไดเขาศึกษาและ
เรียนรูในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ 
เพื่ อ น ำไป สู ก าร เป นบุ คคล ท่ี เป นบั ณฑิ ต ท่ี มี คุณ ภ าพ ชีวิ ต ท่ี ดี  
มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีทักษะการคิดวิเคราะห และแกไขปญหา 
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการใชเทคโนโลยี มีความรักและผูกพัน 
ตอทองถิ่น มีความเปนผูนำ และเปนกำลังท่ีมีคุณคาตอสังคมและ
ประเทศชาติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” ท่ีมุงมั่นในการ
ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะชีวิต  จิตสาธารณะและสูงาน  รวมท้ังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ เปนคนดี  มี
ความรู  บุคลิกภาพดี สุขภาพดี  และเปนพลเมืองดี  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุงจัดการศึกษาเพื่อให
บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุผลไปตามเจตนารมณดังกลาวขางตน  มหาวิทยาลัยจึงจัดทำ  
 “คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2565” ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาใชเปนคูมือประกอบการศึกษาของตนเองตลอด
หลักสูตร โดยมีเนื้อหาประกอบดวย การแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศตาง ๆ ท่ีนักศึกษาพึงศึกษาและนำไปปฏิบัติใหถูกตอง  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับสำนักทะเบียนและประมวลผล  และแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
 ขอใหนักศึกษาทุกคนศึกษาเนื้อหาตาง ๆ ในคูมือนี้ใหเขาใจอยางถองแท พรอมปฏิบัติใหถูกตอง  
เพ่ือประโยชนของตนเองในการศึกษา และสำเร็จการศึกษาตามท่ีมุงหวัง  นำเกียรติยศและความภาคภูมิใจ 
สูวงศตระกูล  สมดังปรารถนาทุกประการ    
 

                    
      (รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี   มณีโกศล) 
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 นัก ศึกษาต องศึกษารายละเอียด ในแต ละตอนให เข าใจเพื่ อ ใหปฏิบั ติ ได ถูกตอ ง              
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ประวัตมิหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีเสริมสราง        
พลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยา          
เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบำรุงรักษา  
การใชประโยชนจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทำการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด  
และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมาเปนเวลา
มากกวา  90  ป    
 ปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติประมาณ  14,900  คน ภาคพิเศษ  ประมาณ  
3,000 คน มีอาจารยประมาณ   580   คน  จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี   หลักสูตรประกาศนียบัตร  
หลักสูตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
 
ความเปนมา 
2467 กอต้ังเปน "โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ" ในเน้ือท่ีประมาณ 

55 ไร บริเวณบานเวียงบัว (ท่ีต้ังปจจุบัน) ท่ีดินแปลงนี้ไดมาจากเงินรายไดของรัฐบาล
มณฑลพายัพ จำนวน 15 ไร  และเจาราชภาติกวงศ  (คำตัน ณ เชียงใหม) ยกใหอีก 40 ไร 
ราคาท่ีดินรวมท้ังหมดในสมัยนั้น  ประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกส้ินคาใชจาย           
60  บาท เปดสอนครั้งแรกเม่ือ   19  พฤษภาคม  2467 มีนักเรียน  จำนวน  28 คน            
จากจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลำพูน  และแมฮองสอน   มีนายช่ืน สิโรรส  (ป.ป.ก)          
เปนครูใหญ 

 

2468 เปดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 

2470 เปล่ียนหลักสูตรและเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม” 
 

2485 ปรับปรุงเปนโรงเรียนฝกหัดครูสามัญและเปล่ียนช่ือเปน  “โรงเรียนฝกหัดครูมูลจังหวัด
เชียงใหม” 

 

2490 เปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม” เริ่มใชสีดำ-เหลือง  และพระพิฆเนศวรเปน 
สัญลักษณของสถาบัน 

 

2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  เปนรุนแรก 
 

2498 เร่ิมใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนปแรก 
 

2499 รวมแผนกฝกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม (เดิมอยูท่ีโรงเรียน 
สตรีวัฒโนทัยพายัพ) เปน “โรงเรียนฝกหัดครูเชียงใหม” เริ่มจัดการศึกษาแบบสหศึกษา 
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2503 ยกฐานะเปน “วิทยาลัยครูเชียงใหม” เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูง (ป.กศ. สูง) 

 

2512 เริ่มเปดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก “ภาคค่ำ” ตอมาเรียก “ภาคสมทบ”) 
 

2517 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป โดยใชหลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มศว.ปจจุบัน) 
 

2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2518 การบริหารวิทยาลัยครูขึ้นอยูกับ 
สภาการฝกหัดครู 

 

2519 ใชหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และ
ปริญญาตรี (ค.บ. 2 ป) 

 

2521 วิทยาลัยครูเชียงใหมเริ่มขยายพื้นท่ีไปยังวิทยาเขตแมสา โดย ใชพื้นท่ีจากราชพัสดุ              
ซึ่งต้ังอยูท่ีบานแมสาหลวงตำบลแมสา  อำเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  

 

2522 เริ่มโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)  ในวันเสารและ
อาทิตย ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป) 

 

2528 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2528  จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษา   สาขาวิชาศิลปศาสตร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 

2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  (กศ.บป.)  ทุกสาขาอาชีพ ตอมา
เปล่ียนช่ือเปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

 

2529 รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม เชียงราย ลำปาง  และอุตรดิตถ 
เขาดวยกันเปน “สหวิทยาลัยลานนา” 

 

2535    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ”  ต้ังแตวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2535  

 

2537 ขยายพื้นท่ีไปยังวิทยาเขต-สะลวง-ขี้เหล็ก   อำเภอแมริม   จังหวัดเชียงใหม 
 

2538 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ.2538 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 

2540 จัดต้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 
 

2541 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย และ
พัฒนาทองถิ่นเปนหลักสูตรแรก 
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2547 เปล่ียนช่ือโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช .) เปนการจัดการการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ 

 

วันท่ี 10  มิถุนายน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547อันมีผลใหสถาบัน
ราชภัฏเปล่ียนช่ือเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีสถานภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ 
 

วันท่ี 14  มิถุนายน  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ไดประกาศ                
ในราชกิจจานุเบกษา  ชาวราชภัฏ 41 แหง  จึงรวมใจพิธีถวายราชสดุดี  เฉลิมฉลองนาม 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  พรอมกันท่ั วประเทศในวันอั งคารท่ี   15  มิถุนายน 2547   
เวลา 09.09 น.   
 

2547 จัดต้ังวิทยาลัยแมฮองสอน  ณ ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน มีเนื้อท่ี   
109  ไร  6  ตารางวา 

 

2547 เร่ิมเปดรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จำนวนท้ังส้ิน 21 สาขาวิชา 
 

2548 เริ่มใชหอประชุมทีป งกรรัศมี โชติ   เปนสถานท่ี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                
ซึ่งหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มีขนาด 2,500 ท่ีนั่ง  ณ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 

 

2550 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุม 
น้ำโขงและสาละวินศึกษา  และสาขาวิชาผูนำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

2551  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เม่ือครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม
โอรสา ธิราชเจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด
อาคารหอประชุม  ทีปงกรรัศมีโชติอยางเปนทางการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศูนยแมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถูกจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีดีท่ีสุดในประเทศ
ไทย อันดับท่ี 3 รองจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ตามลำดับ  

 

2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 (TQF: HEd) ทุกหลักสูตร 
 

2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดำเนินการเปด-ปดภาคเรียนตามระบบอาเซียน 
 

2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดำเนินการเปด-ปดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 
 

2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีอายุครบรอบ 97 ป 
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สีประจำมหาวิทยาลัย ดอกไมประจำมหาวิทยาลัย 
 

  

  

 
ดำ-เหลือง ดอกเส้ียวขาว 
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ผูบริหารสูงสดุของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
 

1. นายช่ืน              สิโรรส                    2467 – 2470 
2. หลวงพิพัฒนคุรุกิจ                              2470 – 2480 
3. นายสนิท             ศิริเผา                2480 – 2484 
4. นายเปรม            ปรมศิริ (รักษาการแทน) 2484 – 2485 
5. นายทวี             โปราณานนท                2485 – 2493 
6. นายประยุทธ        สวัสดิสิงห                  2493 – 2496 
7. นายพิษณุ             ชัชวาลยปรีชา             2496 – 2502 
8. นายศิริ              ศุขกิจ                     2502 – 2506 
9. นางบุญฉวี            พรหมโมปกรณกจิ 2506 – 2507 
10. นายศิริ              ศุขกิจ                     2507 – 2508 
11. นางประชุมพร       อมาตยกุล (รักษาการแทน)  2508 – 2509 
12. นายประสิทธิ์        สุนทโรทก                  2509 – 2515 
13. นางสาวบุญจันทร   วงศรักมิตร                 2515 – 2524 
14. นายวิเชียร           เมนะเศวต              2524 – 2528 
15. รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุขดี                2528 – 2534  
16. ผูชวยศาสตราจารยสายสมร      สรอยอินตะ                 2534 – 2542 
17. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง 2542 – 2546  
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา 2546 – 2555 
19. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย 2555 – 2559 
20. ดร.ถนัด   บุญชัย 2559 – 2560 
21. ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข 2560 – ธันวาคม 2560 
22. รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล ธันวาคม 2560 – มิถุนายน  2561 
23. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย มิถุนายน 2561 – กันยายน 2563 
24. รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน 

 
หมายเหตุ 2467 - 2501          ครูใหญ 
  2502 - 2507          อาจารยใหญ 
  2508 - 2518          ผูอำนวยการ 
  2519 - 2537          อธิการ 
  2538 - 2559        อธิการบดี 
  2559 - ปจจุบัน        รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
 

1. ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.ทินกร นำบุญจิตต   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     จากผูทรงคุณวุฒิ 
3. นายจุลนิตย วังวิวฒัน   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
4. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล   รักษาราชการแทนอธิการบดี  
5. ผศ.ดร.สารุง ตันตระกูล   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
6. นายบุญรัตน วงศใหญ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
7. ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
8. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
9. รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ  
10. นางอรวรรณ ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.นิพนธ คำพา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
12. ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
13. ดร.พิสิฏฐ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
14. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 
15. ดร.ถนัด บุญชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 
16. ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 
17. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 
18. ผศ.เกษรา ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 
19. อ.นิมิต วุฒิอินทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 
20. ผศ.ดร.วีรวิชญ ปยนนทศิลป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 
21. อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 
22. อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 
23. ผศ.พรพิมล  วงศสุข    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
 

1. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี        ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย    รองอธิการบดี           กรรมการ 
3. ผศ.พรพิมล  วงศสุข  รองอธิการบดี  กรรมการ 
4. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  กรรมการ  
5. รศ.ดร.วัชรพงษ  วัฒนกูล  รองอธิการบดี  กรรมการ 
6. ผศ.สุรศักดิ์  นุมมีศรี  รองอธิการบดี  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุโข   เสมมหาศักดิ์ ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ไกรลาส  จิตรกุล  ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
10. ผศ.เยี่ยมลักษณ  อุดาการ  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
11. ผศ.อัตถ  อัจฉริยมนตรี  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร      กรรมการ 
12. รศ.ดร.สัญญา  สะสอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
       และสังคมศาสตร  กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ศุภฤกษ  ธาราพิทักษวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. อาจารย ดร.ชาญ  ยอดเละ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นครินทร  พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแกว  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
17. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
18. อ.ดร.วรจิตต  เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

     และเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย กรรมการ 
19. ผศ.เกษรา  ปญญา  ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
20. อ.ดร.สุทธินันท     ช่ืนชม  ผูอำนวยการสำนักหอสมุด  กรรมการ 
21. อ.อำนาจ  โกวรรณ ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กรรมการ  
22. ผศ.ดร.สุชานาฎ สิตานุรักษ ผูอำนวยการสำนกัศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
23. อาจารย ดร.อัครสิทธิ์  บุญสงแท ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
24. อาจารย ดร.กฤษฎา  บุญชม  ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กรรมการ 
25. ผศ.เกษม   กุณาศรี  รักษาการผูอำนวยการสถาบันวิจัย 
       เพื่อการพัฒนาทองถิ่น  กรรมการ 
26. นางสาวทิพยยุภา   อุดมใหม ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแมฮองสอน กรรมการ 
27. นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผศ.เย่ียมลักษณ  อุดาการ คณบดี
ผศ.ดร.ศศิพินต  สุขบุญพันธ รองคณบดี
ผศ.ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ รองคณบดี
อ.ปภัส  ฉัตรยาลักษณ รองคณบดี

1. อ.กมลพร ทองธิยะ ศษ.บ. (คณิตศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

2. อ.กิตตินันท หอมฟุง กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

3. อ.วาท่ี ร.ต.โกวิท จอมคํา ศษ.บ. (พลศึกษา) วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
4. ผศ.วาท่ี ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
5. อ.คะเณยะ  ออนนาง ศษ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
6. อ.คะนอง ธรรมจันตา ค.บ. (พลศึกษา) ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

7. อ.จันทรา แซล่ิว ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)

8. อ.ดร.จินดา นาเจริญ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
ศษ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)

9. อ.ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ ค.บ. (ชีววิทยา) ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา (วิทยาศาสตรศึกษา))

10. อ.จุฑารัตน เปลวทอง วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
11. ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

ปร.ด. (การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน)

12. อ.ชวลิต ขอดศิริ บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ค.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา) 
ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))

13. อ.ชัชวรรณ ตะผัด ค.บ. (สุขศึกษาและพลศึกษา) ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
14. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
15. อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท B.S (Management) M.A. (Education Administration)

Ph.D. (Education Administration)

16. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
17. ผศ.ทัศนีย บุญแรง ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ทําเนียบอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะครุศาสตร
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18. อ.ดร.ทัศนีย อารมยเกล้ียง กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
19. ผศ.ทิพยเกสร กําปนาท ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน)

20. อ.ดร.ธนะดี สุริยะจันทรหอม ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปร.ด. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

21. อ.ดร.ธนัช ยอดดําเนิน วท.บ. (พลศึกษา) กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

22. อ.ดร.ธนัช มหาสินทรัพย ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)

23. ผศ.ธีรธร เลอศิลป ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
ศศ.ม. (งานบริการฟนฟูสมรรถภาพสําหรับคนพิการ)
M.S. (Secondary Education of Students Who aor 
Deaf/Hard of Hearing)

24. อ.นฤมล คําปญญา บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

25. อ.ดร.นรัสรา ญานะ ศศ.บ. (บานและชุมชน)  ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา (การศึกษาเพ่ือการพัฒนา))

26. อ.นัฐญภรณ  เลิศอนรรฆภัณฑ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

27. ผศ.นันทนนภัส รัตนศิลปชัย ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

28. อ.นิรันดร พัฒนกุล ค.บ. (พลศึกษา) วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
29. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ วท.บ. (จิตวิทยา) วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
30. อ.ปริญญา สําราญบํารุง ค.บ. (พลศึกษาและนันทนาการ) วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
31. ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต บธ.บ. (การบัญชี) วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

Ph.D. (Educational Psychology)

32. อ.ปยะณัฐ จันตะคาด ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Master of ArtsEducation (Teaching English as a Foreign 
Language)

33. อ.พงศธร ศรีทับทิม วท.บ. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

34. ผศ.พัดชา ปณทะดิษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร)
35. อ.ดร.พิมพทอง สังสุทธิพงศ กศ.บ. (พลศึกษา) ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
36. อ.พิมพาพัญ ทองก่ิง ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))
37. อ.ไพรศิลป ปนทะนา วท.บ. (สถิติประยุกต) ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
38. อ.ดร.ไพรัช โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (พลศึกษา) ค.ม. (พลศึกษา) ค.ด. (พลศึกษา)
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39. อ.ดร.ภูเบศ พวงแกว ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
ปร.ด. (การศึกษา (การบริหารการศึกษา))

40. อ.ดร.มนทกานต เมฆรา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร)
ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

41. อ.ยุทธนา อารักษพุทธนันท วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
42. ผศ.เย่ียมลักษณ อุดากร ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
43. อ.ดร.รัตนวัชร เพ็ญรัตนหิรัญ พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ปร.ด. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

44. อ.ดร.รุงทิวา คนการณ ศษ.บ. (คณิตศาสตร) ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)

45. ผศ.ดร.วชิรา เครือคําอาย ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

46. อ.วราพร ขันพล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

47. อ.วลัยพร ทองหยอด ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

48. อ.วีระยุทธ สุภารส ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

49. ผศ.ดร.ศศิพินต สุขบุญพันธ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) Ph.D. (Special Education)

50. ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร พย.บ. (พยาบาลศาสตร)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

51. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

52. ผศ.สนธยา สวัสด์ิ ค.บ. (การแนะแนว) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

53. ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร (เคมี)) 
ศษ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)

54. ผศ.สาโรช สอาดเอ่ียม ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
55. ผศ.ดร.สําเนา หม่ืนแจม ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปร.ด. (ผูนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

56. อ.สิตา ทายะติ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

57. อ.สิริกาญจน สงา ศศ.บ. (จิตวิทยา) ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
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58. ผศ.ดร.สิรินทรนิชา ปญจอริยะกุล ค.บ. (การวัดผลการศึกษา) ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

59. อ.ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก) วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกจิตเวชศาสตร)
ปร.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)

60. อ.สุรศักด์ิ  สิงหสา วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) กศ.ม.(พลศึกษา)
61. อ.แสงจันทร เกษากิจ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
62. อ.อนุรักษ แทนทอง วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)

63. ผศ.วาท่ี รต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กศ.บ. (พลศึกษา) ศศ.ม. (พลศึกษา)
64. ผศ.อรทัย อินตา ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
65. อ.อังคณา ลังกาวงศ ค.บ. (เคมี) ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
66. อ.อัณณชญากร พัฒนประสิทธ์ิ วท.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)



14   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565

ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี คณบดี
ผศ.สพญ.ดร.กุลิสรา  มรุปณฑธร รองคณบดี
อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ครุฑไทย รองคณบดี
อ.ดร.นิราภรณ  ชัยวัง รองคณบดี

1. ผศ.สพญ. ดร.กุลิสรา มรุปณฑธณ สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย)

2. อ.จินตนา สุวรรณมณี วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร)
3. อ.ดร.จีรภา งวนหอม วท.บ. (โรคพืช) วท.ด. (โรคพืช)
4. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย วท.บ. (สัตวศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร) วท.ด. (สัตวศาสตร)
5. อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว)

Ph.D. (Earth, Environmental and Biological Sciences)

6. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก วท.บ. (เกษตรศาสตร)
M.Sc. (Horticultural Science and Plant Biotechnology)
Ph.D. (Horticultural Science and Plant  Biotechnology)

7. อ.ธิดารัตน หนอสุวรรณ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

8. ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

9. อ.นริศรา วิชิต วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว)

10. ผศ.ดร.นักสิทธ์ิ ปญโญใหญ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
Ph.D. (Food Science)

11. อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง วท.บ. (สัตวศาสตร) วท.ม. (สัตวศาสตร) วท.ด. (สัตวศาสตร)
12. อ.เบญจมาศ สันตสวัสด์ิ วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร)
13. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร) วท.ด. (ปฐพีศาสตร)
14. อ.ดร.พันธลพ สินธุยา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)
15. อ.ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนา)

Ph.D. in the school of Biology

16. อ.วชิรนนท แกวตาป วท.บ. (การประมง) วท.ม. (ชีววิทยา)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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17. รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (สัตวศาสตร) ปร.ด. (สัตวศาสตร)
18. ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ)

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

19. รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธิวงค สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร) 
Crt. (In  Meat  and  Milk  Processing)

20. อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 
วท.ด. (พืชไร)

21. ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท)

22. อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.ม. (พืชไร) วท.ด. (พืชไร)
23. อ.สุภัทรา  คําหมอง ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป)  วท.ม. (จุลชีววิทยา)
24. อ.อภิรดา พรปณณวิชญ วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
25. ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี วท.บ. (เกษสตรศาสตร (พืชสวน)) 

วท.ม. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
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รศ.ดร.สัญญา  สะสอง คณบดี
อ.นิมิต  วุฒิอินทร รองคณบดี
ผศ.ณัฐพร  จาดยางโทน รองคณบดี
อ.ดร.เสกสรร  ทาวทุมมา รองคณบดี

1. อ.กนิษฐ ดีหนอ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสาร)

2. อ.ดร.กนิษฐา  พวงศรี ศล.บ. (ศิลปะภาพพิมพ) ศล.ม. (ภาพพิมพ) 
ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)

3. อ.กมลฉัตร ทานะมัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

4. อ.ดร.กมลาศ สาลี สุกัณศีล ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) สค.ม. (สังคมวิทยา)
ปร.ด. (การศึกษา (การศึกษาเพ่ือการพัฒนา))

5. อ.กรุณา กลจักรวงคษา ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) M.ED. (การสอนภาษาญ่ีปุน)

6. อ.กฤษฎา เอ่ียมละมัย น.บ. (นิติศาสตร) LL.M. (Global Business Law) น.ม. (นิติศาสตร)
7. อ.กฤษณะ สุยะอาย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

8. อ.กฤษณา สมบัติ ค.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)

9. อ.ดร.กันยารัตน รินศรี ศศ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1 ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

10. ผศ.กัลยา พรหมวัชรานนท ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

11. อ.กิตติพงศ ติรณะรัต ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)
Master of ARTS (ดานการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะ
ภาษาตางประเทศ/ภาษาท่ีสอง)

12. ผศ.ดร.กิตติพงษ วงศทิพย ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)

13. อ.ดร.กิติญา ชูวิทยเจริญกิจ ค.บ. (ภาษาจีน) M.A (Linguistics and Applied Linguistics)
Ph.D. (Linguistics and Appliedlinguistics)

14. อ.เกศินี ศรีรัตน ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

15. อ.วาท่ี ร.ต.ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ค.บ. (การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

16. อ.ดร.ไกรลาส จิตรกุล ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง) ศศ.ม. (นาฏศิลปไทย)
Ph.D. (Drama (Theory and Performance))

17. ผศ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) B.A. (Chinese &Literature)
M.A. (Linquistics & Applied Linquistics) 
D.Litt (Ancient Chinese Literature)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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18. อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Cultural and Language Studies in Education)

19. อ.ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (International Hotel and Tourism Management)
ปร.ด. (พัฒนาการทองเท่ียว)

20. อ.โฆษิต ไชยประสิทธ์ิ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการพัฒนา)
21. อ.งามนิจ แสนนําพล ศศ.บ. (ฝร่ังเศส) บธ.ม. (การจัดการการบริการและการทองเท่ียว)
22. อ.ดร.จตุพร เสถียรคง ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
23. อ.จรินทิพย ตรัยตรึงตรีคูณ น.บ. (นิติศาสตร) น.ม. (นิติศาสตร)
24. อ.จักรินรัฐ นิยมคา ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร)
25. อ.จารุณี ศรีบุรี ศศ.บ. (ปรัชญา) ศศ.ม. (การจัดการการทองเท่ียว)
26. อ.จารุณี นาคเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

27. อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ ศษ.บ. (ออกแบบทัศนศิลป) 
ศศ.ม. (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ)

28. อ.จุติญาณี เพ่ิมทันจิตต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

29. อ.จุมพิต ศรีวัฒนพงศ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
30. อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

ร.ด. (รัฐศาสตร เอกรัฐประศาสนศาสตร)
31. ผศ.ดร.ชโรชีนีย ชัยมินทร ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)

ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)

32. อ.ชัพวิชญ ใจหาญ ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
33. ผศ.ชัยรัตน นทีประสิทธิพร ร.บ. (รัฐศาสตร) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
34. อ.ดร.ชุติวลัญชน เสมมหาศักด์ิ วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

วท.ม. (การวางแผนส่ิงแวดลอมเพ่ือพัฒนาชุมชนและชนบท)
Ph.D. (Geography and Environmental Sciences)

35. อ.ฐากูร ขาขันมะลี ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

36. อ.ฑัตจยศพล ธนธุวานันท ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศศ.ม. (ภาษาไทย)
37. อ.ดร.ณกานต อนุกูลวรรธกะ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรนิยมอันดับ 2 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

ปร.ด. (การศึกษา (สังคมศึกษา))
38. อ.ณฐ นารินทร น.บ. (นิติศาสตร) LL.M. (Media law, Policy and Practice)

39. อ.ณพัชญาฐ สุขพัชราภรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

40. ผศ.ดร.ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) 
ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
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41. อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท ร.บ. (รัฐศาสตร) ร.ม. (การปกครอง) ปร.ด. (สังคมศาสตร)
42. ผศ.ณัฐพร จาดยางโทน ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)
43. ผศ.ณัฐวัฒน โสมดี ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ศศ.ม. (ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ)
44. อ.ณัฐวุฒิ ลือดี ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) M.A. (Korean Language Education)

45. อ.ดลยา แกวคําแสน ค.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)
46. ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)
Ed.D. (Reading)

47. อ.ตรีธวัฒน มีสมศักด์ิ กศ.ม. (ศิลปะการแสดงศึกษา)
48. อ.ทรงพล เลิศกอบกุล ดศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
49. อ.ดร.ทัศวรรณ ธิมาคํา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

Ph.D. (Library and information Science)

50. อ.ดร.ธนางกูร ขําศรี ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ)

51. อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) ปร.ด. (ไทยศึกษา)
52. อ.นันทกร พงศเลิศวุฒิ ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตรสากล) ดศ.ม. (ดุริยางคศาสตร)
53. อ.ดร.นันทิยา ตันตราสืบ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว)
ปร.ด. (การจัดการการทองเท่ียว)

54. อ.นันทิยา ศิลาชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

55. อ.นัยนา ครุฑเมือง ศศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

56. ผศ.นาตยา วงศรักมิตร ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

57. อ.นิชธิมา บุญเฉลียว ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 2 
ศศ.ม. (การพัฒนาชุมชน)

58. ผศ.ดร.นิตยา สงวนงาม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

59. อ.นิมิต  วุฒิอินทร น.บ. (นิติศาสตร) น.ม. (นิติศาสตร)
60. อ.นิรุตร แกวหลา ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
61. ผศ.นิล พันธุคงช่ืน น.บ. (นิติศาสตร) น.ม. (นิติศาสตร) น.บ.ท. (เนติบัณฑิต)

62. ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
Ph.D. (Information Studies)

63. อ.บรมศักด์ิ กล่ันเรืองแสง วท.บ. (ภูมิศาสตร) ผ.ม. (การวางผังเมือง)
64. อ.ม.ล.บราลี สุทัศนีย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) เกียรตินิยมอันดับ 2

M.A. (English Language Teaching)
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65. ผศ.บูรณพันธุ ใจหลา ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
66. อ.ใบชา วงศตุย วท.บ. (ภูมิศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2                        

ศศ.ม. (การจัดการมนุษยและส่ิงแวดลอม)
67. ผศ.ปณชนก ชาญไววิทย ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

68. อ.ปรเมศวร สรรพศรี ศศ.บ. (ดนตรีไทย)  ศศ.ม. (มานุษยวิทยาการดนตรี)
69. อ.ดร.ประนอม ลํางาม ศศ.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

Ph.D. (Comparative Literature and Cross-Culture Studies)

70. อ.ประภารัตน ทองส้ัน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 
M.A. (Korean Language and Literature)

71. อ.ปลินดา ระมิงควงศ ศศบ. (การส่ือสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศศ.ม. (สตรีศึกษา)
M.A. (Sociology)

72. อ.ปยวดี นิลสนธิ วท.บ. (ภูมิศาสตร) วท.ม. (ภูมิศาสตร)
73. อ.ดร.ปยะพันธ กันทิสา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ)

74. อ.เปรมวดี กิรวาที วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

75. อ.พงศฐิติ พัสออง ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
76. ผศ.พงศา กันทะสอน ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

Maitrise de Francais Langue Etrangère

77. อ.พจนา มณฑีรรัตน ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)
78. อ.พรรษกร ชาตรีภิญโญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

79. ผศ.พรสวรรค จันทะวงศ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุวิทยา)
80. อ.พะเยา นุเสน ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

81. อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม ร.บ. (รัฐศาสตร) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
82. อ.พัฒนินทร ศุขโรจน ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร)        

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
83. อ.ดร.พัศศ ผณิณศวรสกุล ค.บ. (ภาษาจีน) M.S. (Chinese Philology) 

D.Litt (Chinese Character Study)

84. อ.พิชชาพร โอภาส ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
85. อ.พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน ค.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
86. อ.พินิจนันท พรหมารัตน น.บ. (นิติศาสตร) น.ม. (กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเอกชน)

87. อ.พิสุทธิลักษณ บุญโต อ.บ. (ภาษาเยอรมัน) ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา)
88. อ.ภัทรกมล รักสวน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

Cert. in Teaching.

89. อ.ภัทรศิลป สุกัณศิล ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) ศศ.ม. (เทคโนโลยีส่ือและการส่ือสาร)
90. อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) M.A. (Korean Language Education)

91. อ.ภิตินันท อะภัย กศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตรศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา))
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92. อ.มงคล ภิรมยครุฑ ศป.บ. (ดุริยางคตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับ 2 ค.ม. (ดนตรีศึกษา)
93. อ.มณฑิรา ศิริสวาง ศศ.บ. (ดุริยศิลป) ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
94. อ.มณวิภา ยาเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
95. อ.เมธินี อองแสงคุณ ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (ดุริยางคไทย)
96. อ.เมษา มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน) M.A. (Linguistics & Applied Linguistics)

97. ผศ.ดร.รชฏ นุเสน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (English)

98. อ.ดร.รณวีร พาผล ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Linguistics) Ph.D. (Linguistics)

99. ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ ร.บ. (รัฐศาสตร) ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)
100. อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท วท.บ. (ภูมิศาสตร) วท.ม. (ภูมิศาสตร)

Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information 
Systems)

101. ผศ.รุทธ ประวัง ค.บ. (ศิลปศึกษา) ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
102. อ.ลลิดา วิบูลวัชร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

103. อ.ดร.ลัดดา ประสพสมบัติ ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

104. อ.วทัญู ศรีอุทัย ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) 
Master of Education (การสอนวิชาญ่ีปุนศึกษา)

105. ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง ค.บ. (ภาษาจีน) อ.ม. (ภาษาจีน)
ปร.ด. (ภูมิภาคลุมนํ้าโขงและสาละวินศึกษา)

106. อ.วรวิทย ศุภวิมุติ อ.บ. (ภูมิศาสตร) วท.ม. (ภูมิศาสตร)
107. อ.ดร.วรศิริ บุญซ่ือ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)

108. อ.วรสุดา วัฒนวงศ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร)
109. อ.วาทินี ศิริชัย ค.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)

110. อ.วาทินี คุมแสง ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)
111. อ.วิชญา มาแกว ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
112. อ.ดร.วิภาดา เพชรโชติ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

Ph.D. (Drama and Theatre Art)
PG Dip Prof EdSt. (Higher Education Specialist)

113. อ.ดร.วิรสันต วิรุฬหสกุลภิบาล ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) B.B. (Bachelor of Buddhism)
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ปร.ด. (วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ)

114. อ.วิราช ทูลแกว ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว) B.A. (Chinese and Literature)
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)

115. ผศ.วิลาวัณย หงษอนุรักษ ศศ.บ.(ภาษาญ่ีปุน) ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
116. อ.วุฒิชัย สืบสอน ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 อ.ม. (ภาษาจีน)

117. อ.ดร.ศริยา หงษย่ีสิบเอ็ด ศศ.บ. (นาฏยศิลป) ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย) ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร)
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118. อ.ศิริพรรณ สุวรรณาลัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสาร)
119. ผศ.สงกรานต สมจันทร ศศ.บ. (ดุริยางคไทย) ศศ.ม. (ดนตรี)
120. รศ.สนิท สัตโยภาส กศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
121. อ.สมศักด์ิ พรมจักร ศป.บ. (ประติมากรรม) ศป.ม. (ทัศนศิลป)
122. อ.วาท่ี ร.ต.สรายุทธ อองแสงคุณ ศษ.บ. (นาฏศิลปไทย) ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
123. ผศ.สลิลา ศรีรัตนบัลล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

124. อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท น.บ. (นิติศาสตร) น.ม. (นิติศาสตร)
125. รศ.ดร.สัญญา สะสอง พธ.บ. (ปรัชญา) ศศ.ม. (ปรัชญา) พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
126. อ.สายพิณ สังคีตศิลป ศป.บ. (ศิลปศึกษา) ค.ม. (ศิลปศึกษา)
127. อ.สินิทธ ซ่ือตระกูล ศศ.บ. (ภาษา) 

DiplÔme de MaÎtrise (de Lettres Modernes)

128. อ.สิริพร คืนมาเมือง ศป.บ. (ประติมากรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศป.ม. (ภาพพิมพ)
129. ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ วท.บ. (ภูมิศาสตร) วท.ม. (ภูมิศาสตร)

Ph.D. (Geography and Environmental Sciences)

130. อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
Ph.D. (Information Sciences)

131. อ.ดร.สุชัญญา วงคเวสช ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ปร.ด. (ภาษาไทย)

132. อ.สุชาดา เกียรติยุทธชาติ ศศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (ภาษาไทย)

133. ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา)

134. อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย)  ศศ.ม. (ภาษาไทย)

135. ผศ.ดร.สุทธินันท ช่ืนชม ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)
Ph.D. (Information Sciences)

136. อ.สุทธินี เดชารัตน ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)
DiplÔme de MaÎtrise (Francais Langue Etrangere)

137. อ.สุนิศา เฟรนเซ้ิล บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) 
M.S. (Tourism and Hospitality Education)

138. อ.สุนิษา สุกิน ศศ.บ. (นาฏศิลปไทย) ศศ.ม. (นาฏยศิลปไทย)
139. ผศ.สุรชาติ พุทธิมา ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1

อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
140. อ.สุรเดช ลุนิทรานนท วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

141. อ.ดร.สุรสิงห แสงโสด ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน)
ปร.ด. (ภูมิภาคลุมนํ้าโขงและสาละวินศึกษา)
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142. อ.ดร.เสกสรร ทาวทุมมา ค.บ. (สังคมศึกษา) ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา (สังคมศึกษา))

143. อ.เสนห วงคสุฤทธ์ิ วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ)

144. อ.เสริม วัชรินทร ศล.บ. (จิตรกรรม)  ศศ.ม. (จิตรกรรม)

145. ผศ.โสภิตา ถาวร ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
146. อ.หทัยรัตน มหาวรรณ ค.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1

147. อ.อจลา เตชะพิชญภักดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
Master of Arts Korean Language & Literature

148. อ.ดร.อนิสรา รัศมีเจริญ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย)
149. อ.อัญชลี เรือนม่ัน Bachelor of Art (Chinese Language)

Master of Teaching (Chinese to Speakers of Other 
Languages Foreign Chinese Education)

150. อ.อัศวินี ไชยมงคล บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว)
ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว)

151. อ.อาทิตยา ผิวขํา กศ.บ. (นาฏศิลปไทย) ศศ.ม. (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป)
152. อ.อิศรากร พัลวัลย ศศ.บ. (ดนตรีสากล)  ศศ.ม. (ดุริยศิลป)
153. อ.อิสริยาภรณ แสงปญญา ค.บ. (ภาษาไทย) กศ.ม. (ภาษาไทย)

154. อ.อุรพล แดนโพธ์ิ ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ศศ.ม. (ญ่ีปุนศึกษา)
155. อ.เอกพงศ สุริยงค ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)
156. ผศ.เอกพิชัย สอนศรี ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
157. อ.Annaick Claude Isabelle Master of Arts (การสอนภาษาฝร่ังเศส)
158. ศ.ดร.Chun Bai ปริญญาเอก ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต

(ภาษาตางประเทศ)

159. อ.Hyun jee Cho M.Ed. (Teaching Korean as a Foreign Language)

160. อ.Ikuo Eiso B.D. (Fine Arts)  ศป.ม. (ประติมากรรม)

161. อ.Jingjie Liang ปริญญาโท ภาษาและอักษรจีน
162. อ.John Kedward B.A. (Spanish & History & Teaching Certificate)

163. อ.Kisanuki Hikaru B.A. (Area Studies)

164. อ.Parham Rafatjou B.A. (Economics) M.B.A. (Concentration in Finance)

165. อ.Yukiko Kawai M.Ed. (School Education Course)

166. อ.Yuya Yata Bachelor of Education (Elementary school Education and 
Physical Education)
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ผศ.ดร.ศุภฤกษ  ธาราพิทักษวงศ คณบดี
ผศ.ดร.มัทนา  อินใชย รองคณบดี
ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ รองคณบดี
อ.ดร.ปริวัตร  ศิระเกียรติสกุล รองคณบดี

1. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน นศ.บ. (นิเทศศาสตร) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.ด. (นิเทศศาสตร)

2. ผศ.ดร.กมลทิพย คําใจ บช.บ. (บัญชีการเงินการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)

3. อ.กมลวรรธ สุจริต ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
4. ผศ.ดร.กรวีร ชัยอมรไพศาล บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (การบัญชี)

5. อ.วาท่ี ร.ต.กริช สอ้ิงทอง บธ.บ. (การจัดการ) ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว)
6. อ.กันตา ตันนิยม ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
7. ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
8. ผศ.ดร.กาญจนา  สุระ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) M.S. (Business Management)

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
9. อ.กิติยาภรณ อินธิปก บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 

M.B.A. (International Business Management)

10. อ.กิรณา ย่ีสุนแซม บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

11. อ.กุสุมา สีดาเพ็ง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

12. ผศ.เกษม กุณาศรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
13. ผศ.ดร.จินดาภา ศรีสําราญ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเท่ียว) บธ.ม. (การตลาด)

ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตร
ิ14. อ.จิรเดชา วันชูเพลา บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

M.A. (Marketing Communications)

15. ผศ.จิรวรรณ บุญมี บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
16. อ.จุฑาลักษณ สายแปง บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
17. ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
18. อ.ชยภัทร พุมจันทร บธ.บ. (การตลาด) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
19. อ.ชัยวิชิต ไพรินทราภา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

คณะวิทยาการจัดการ
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20. ผศ.ดร.ชุติมันต สะสอง บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปร.ด. (การจัดการ)
21. อ.ชุลีกาญจน ไชยเมืองดี บช.บ. (บัญชี) บช.ม. (บัญชี)

22. อ.วาท่ี ร.ต.ดร.ดรุชา รัตนดํารงอักษร วศ.บ. (เคร่ืองกล) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
วท.ด. (การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ)

23. ผศ.ดารารัตน ไชยาโส ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชล) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
24. ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
25. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
26. อ.ทิพยพธู กฤษสุนทร ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ว.ม. (ส่ือสารมวลชน)

27. รศ.ดร.ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) นศ.ม. (การหนังสือพิมพ)
Ph.D. (International Communications)

28. ผศ.ธวัชชัย บุญมี บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
29. อ.ดร.ธัญญฐิตา สถิรไชยวิทย บธ.บ. (การตลาด) M.S. (Human Resource Management)

Ph.D. (Human Resource and Organization Development)

30. ผศ.ดร.นัทธหทัย ตันสุหัช ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) บธ.ม. (การตลาด) บธ.ด. (การตลาด)

31. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) MSBA. (HONORS)
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)

32. อ.เบญจพร หนอชาย บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
33. อ.ประทานพร สุรินตะ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
34. อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ)
ปร.ด. (คติชนวิทยา)

35. อ.ดร.ปะราสี เอนก บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว) บธ.บ. (การตลาด) 
บธ.ม. (การตลาด) บธ.ด. (การตลาด)

36. อ.ปยารัตน ศรีศักดา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 
M.S. (International Money and Banking)

37. อ.ดร.พชรพร อากรสกุล ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)
38. ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปร.ด. (การจัดการ)
39. อ.พรพิมล กาบบัว บธ.บ. (การตลาด) พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
40. ผศ.พรพิมล วงศสุข ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
41. อ.พรรณรัตน บุญกวาง ศษ.บ. (การประถมศึกษา) บธ.ม. (การตลาด)

42. อ.พรวีนัส บุญมากาศ บช.บ. (การบัญชี) Master of Commerce (Accounting)

43. อ.พลศรัณย ศันยทิพย ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ศศ.ม. (นิเทศศาสตร)
44. อ.พัชรินทร อุดมจรัสเดช บธ.บ. (การจัดการ) บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ)
45. อ.พิชญานันท อมรพิชญ บช.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

46. อ.พิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล วท.บ. (สถิติ) วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
47. รศ.พิไล เลิศพงศพิรุฬห ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
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48. ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน บช.บ. (บัญชี) บช.ม. (บัญชี)

49. ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
50. อ.ดร.ภัทรานิษฐ กิตต์ิธิตินันท บธ.บ. (การจัดการ) บธ.ม. (การจัดการ) บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
51. อ.ภีมภณ มณีธร บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
52. ผศ.ดร.มัทนา อินใชย รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)

53. ผศ.มานพ ชุมอุน วท.บ. (จิตวิทยา) บธ.ม. (การตลาด)

54. อ.รจนกร แบงทิศ ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) ศศ.ม. (การส่ือสารศึกษา )
55. อ.รัชนี เสารแกว ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
56. ผศ.รัชนีกร ปญญา บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

57. อ.รัญชิดา เพ่ิมศิริ บธ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 บธ.ม. (การตลาด)

58. อ.ดร.รัฐ ใจรักษ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาพถายและการพิมพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

59. อ.รินทรลภัส เกตุวีระพงศ นศ.บ. (การกระจายเสียง) นศ.ม. (การประชาสัมพันธ)
60. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการทองเท่ียว) 

ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว)
61. อ.ดร.วรมรรณ นามวงศ บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ)

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
62. อ.วลัยพร สุพรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
63. อ.ดร.วินยาภรณ พราหมณโชติ B.A. (Business English) 

M.A. (International Business Administration)
Ph.D.Management (Management, Work, and Organisation)

64. อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ บช.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
65. อ.วิไลพร ไชยโย บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

66. อ.วีระยุทธ เศรษฐเสถียร ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
67. รศ.ดร.วีระศักด์ิ สมยานะ วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร)
68. ผศ.ศิรสา สอนศรี ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
69. ผศ.ศิริจันทร เช้ือสุวรรณ บธ.บ. (บัญชี) บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
70. อ.ศิโรช แทนรัตนกุล นศ.บ. (การโฆษณา) นศ.ม. (ประชาสัมพันธ)
71. อ.ดร.ศุภชัย มุกดาสนิท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
72. ผศ.ศุภณิช จันทรสอง ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) 

M.A. (International Communications)
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73. อ.ศุภทัต แดงเคร่ือง ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) ศศ.ม. (การส่ือสารศึกษา)
74. ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปร.ด. (Community Economy and Technology 
Development)

75. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วท.ด. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)

76. อ.สุกัญญา สุทธาวาสน ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
77. อ.ดร.สุดารัตน แสงแกว บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
78. ผศ.สุวลักษณ อวนสอาด รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
79. อ.ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2  ว.ม. (ส่ือสารมวลชน)

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)
80. อ.ดร.อาชวิน ใจแกว ศศ.บ. (บริหารธุรกิจและการจัดการ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ปร.ด. (การจัดการ)
81. อ.อุบลวรรณา เกษตรเอ่ียม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
82. อ.ดร.อุไร ไชยเสน ว.บ. (ส่ือสารมวลชน) ว.ม. (ส่ือสารมวลชน) นศ.ด. (นิเทศศาสตร)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  <<   27

อ.ดร.ชาญ  ยอดเละ คณบดี
อ.ดร.วิมลรัตน  พงนไตรทิพย รองคณบดี
อ.ดร.สมศักด์ิ  บุญแจง รองคณบดี
อ.ดร.นภารัตน  จิวาลักษณ รองคณบดี

1. อ.ดร.กมล สนิทธรรม ค.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (สถิติประยุกต)
Ph.D. (Mathematical Sciences)

2. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) วท.ด. (พลังงานทดแทน)

3. อ.กฤษณา เขียวม่ัง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) MS.c. (Web Technologies)

4. อ.กอบชัย รักพันธุ สถ.บ. (สถาปตยกรรม) สถ.ม. (สถาปตยกรรม)

5. รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย วท.บ. (ศึกษาศาสตร) วท.ม. (การสอนชีววิทยา)
Ph.D. (Applied Biology & Biotechnology)

6. อ.กาญจนา ขัติทะจักร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

7. ผศ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)

8. อ.กานตชัญญา แกวแดง วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
9. ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ โชติกเดชาณรงค วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) วท.ด. (ชีววิทยา)

10. อ.กุลจิรา ก่ิงไพร วท.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 2 วท.ม. (สถิติประยุกต)
11. ผศ.เกษรา ปญญา ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
12. ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิริ วท.บ. (วิศวกรรมโยธา) M.S. (Civil Engineering)

Ph.D. (Wood Science and Civil Engineering)

13. อ.คชพันธ บุญคง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
14. อ.คณิศร สินธุบุญ ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม) ค.อ.ม. (สถาปตยกรรม)

15. อ.ครองจิต วรรณวงศ วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

16. อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม วท.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร) สถ.ม. (สถาปตยกรรมศาสตร)
ปร.ด. (สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง)

17. ผศ.จักรกริช ถํ้าแกว ค.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร)
18. อ.จักรกฤษ แกวนิคม วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส)
19. ผศ.ดร.จักรพงศ เต้ียมมี วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร) ปร.ด. (คณิตศาสตร)
20. อ.จันจิราภรณ สทานไตรภพ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) วท.ม. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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21. อ.ดร.จันทรฉาย ยานะ วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี)

22. อ.จันทรสุดา คําขัติ ค.บ. (คหกรรมศาสตร) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
23. ผศ.ดร.จิตรกร กรพรม วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) ปร.ด. (ฟสิกส

24. อ.ดร.จิตราภรณ ธาราพิทักษวงศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา)

25. ผศ.วาท่ี ร.ต.หญิงจินตนา อินภักดี คศ.บ. (ผาและเคร่ืองแตงกาย) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
26. อ.จิรสันต คําคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)
27. อ.จิราพร ชุมชิต วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงทอ)

วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาส่ิงทอ)
28. ผศ.ดร.จิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล ค.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
29. อ.จุฑามาส สุขแยง วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร)
30. อ.จุฬาวลี มณีเลิศ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
31. ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
32. ผศ.ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
33. อ.ฉัตรศิริ วิภาวิน วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
34. ผศ.ดร.ชนินทร มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการส่ือสาร)
35. ผศ.ชนินาถ จันทร วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
36. อ.ดร.ชเนษฎ วิชาศิลป วท.บ. (ฟสิกส) วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) วท.ด. (วัสดุศาสตร)
37. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ศษ.ด. (ส่ิงแวดลอมศึกษา)
38. อ.ชัยทัศน เกียรติยากุล ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
39. อ.ดร.ชาญ ยอดเละ B.Sc. (Chemistry) M.Sc. (Environmental & Ecological 

Science) 

40. ผศ.ดร.ชาญวิทย คําเจริญ วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (การสอนฟสิกส) ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต)
41. อ.ไชยเชิด ไชยนันท ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
42. อ.ฐานัตถ เคาฉิม สถ.บ. (สถาปตยกรรม) สถ.ม. (สถาปตยกรรมเขตรอน)

43. อ.ฐาปกรณ ไตรยะวิภาค วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก) เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)

44. อ.ณัฐชนก เอ้ือตรงจิตต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
45. อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) Ph.D. (Biological Sciences)

46. อ.ณัทธร สุขสีทอง พย.บ. (พยาบาลศาสตร) วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
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47. อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)
ปร.ด. (เคมี)

48. อ.ดร.ถนัด บุญชัย วท.บ. (สถิติประยุกต) วท.ม. (สถิติประยุกต)
ศษ.ด. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

49. อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) วท.ด. (ชีววิทยา)
50. อ.ทัศนันท จันทร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
51. อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)                                    

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา)

52. อ.วาท่ี ร.ต.ธฤษ เรือนคํา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)                                  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

53. อ.ดร.ธัญนันท ฤทธ์ิมณี วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว)
วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

54. อ.นภมินทร ศักด์ิสงา สถ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) 
สถ.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

55. อ.ดร.นภารัตน จิวาลักษณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) วท.ด. (เคมี)

56. อ.ดร.นันทนัช จินตพิทักษ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) 
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)

57. อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี)

58. อ.ดร.บุษราภรณ มหัทธนชัย ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา)

59. ผศ.ดร.บูรพา สิงหา วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตร) วท.ด. (คณิตศาสตร)
60. ผศ.ดร.ปมณฑ ภูมาศ วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)
61. อ.ประธาน คําจินะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
62. อ.ประสิทธ์ิ ฉิมบุญมา ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) คษ.ม. (อาชีวศึกษา)
63. อ.ดร.ปรารถนา มินเสน วท.บ. (สถิติ) วท.ม. (สถิติประยุกต) ปร.ด. (สถิติ)

64. ผศ.ปวีณา ถํ้าแกว ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 วท.ม. (คณิตศาสตร)
65. อ.ดร.ปยะชาติ เวียงนาค วท.บ. (สถิติ) วท.ม. (สถิติประยุกต) Ph.D. (Mathematics)

66. อ.พงศธร ฟองตา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
67. ผศ.ดร.พงษพันธุ ลีฬหเกรียงไกร วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) วท.ด. (วิทยาศาสตร

่ 68. ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
69. ผศ.ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
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70. อ.พร้ิมไพร วงคชมภู วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

71. อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด. (เคมี)

72. อ.ดร.พัชรนันท จันทรพลอย วท.บ. (เคมี) ปร.ด. (เคมี)

73. อ.พัสสนันท แสงโสดา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

74. ผศ.พิมพชนก สุวรรณศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)

75. อ.ดร.พิมพวัฒน ธีรฐิตยางกูร วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)
ปร.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)

76. อ.ดร.พิรุฬห แกวฟุงรังษี ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

77. อ.ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล ศษ.บ. (วิทยาศาสตร) วท.ม. (ชีววิทยา) วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)
78. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) Ph.D. (Physics)

79. อ.ไพรชา สุทนต วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก) เกียรตินิยมอันดับ 1
วท.ม. (การแพทยแผนไทยประยุกต)

80. อ.ภควดี โอสถาพร ศษ.บ. (หัตถกรรม (เซรามิก)) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
81. อ.ดร.ภัทราพร พรหมคําตัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
82. อ.ดร.ภาคภูมิ รัตนจิรานุกูล วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

83. ผศ.ดร.ภาณุพัฒน ชัยวร ค.บ. (ฟสิกส) ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
Ph.D. (Physics)

84. อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ)

85. ผศ.ภานุพงษ หม่ันขีด ค.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (รังสีประยุกตและไอโซโทป)

86. อ.ภูริวัจฐ ชีคํา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
87. อ.มนัสพันธ รินแสงปน ค.อ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)     

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
88. อ.มยุรี ชมภูงาม ค.บ. (คหกรรมศาสตร)  ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
89. อ.มะลิวัลย พวงมณี ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม)

90. ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ วท.บ. (เคมี)  วท.ม. (เคมีอนินทรีย) ปร.ด. (เคมี)

91. อ.มุจลินท แปงศิริ พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
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92. อ.รตานรี สุทธิพงษ ศษ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
93. อ.ดร.รพีพร เทียมจันทร ป.พย.(พยาบาลศาตร) วท.ม. (เภสัชวิทยา) วท.ด (เภสัชวิทยา)
94. อ.ดร.รสลิน เพตะกร ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
95. อ.รัฐพรรณ สันติอโนทัย พทป.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต) เกียรตินิยมอันดับ 2

วท.ม. (วิทยาการเภสัชภัณฑ)
96. อ.ดร.รุงนภา ทากัน วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) Ph.D. (Environmental 

97. อ.ดร.ฤดีวรรณ ต้ังประดิษฐ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

98. ผศ.ลักษณา บุศยนํ้าเพชร ศษ.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (สถิติประยุกต)
99. รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 วท.ม. (คณิตศาสตร)

ปร.ด. (คณิตศาสตร)
100. ผศ.ดร.วรางคณา เขาดี วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมีวิเคราะห) วท.ด. (เคมี)

101. อ.วรางคณา สินธุยา วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

102. อ.วัชรงค วงศนุรักษ ค.บ. (คณิตศาสตร)  เกียรตินิยมอันดับ 2 วท.ม. (คณิตศาสตร
103. อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

104. อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
Ph.D. (Computer Science and Engineering)

105. อ.ดร.วาสนา ประภาเลิศ วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) วท.ม. (เคมี)
วท.ด. (เภสัชศาสตร)

106. อ.วิเชษฐ สิงหโต ค.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
107. อ.ดร.วิทญา ตันอารีย วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม)
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร)

108. อ.ดร.วิมลรัตน พจนไตรทิพย วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) D.Eng. (Biochemical Engineering)

109. ผศ.ดร.วิระภรณ ไหมทอง วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส) ปร.ด. (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ)

110. รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
Ph.D. (Rubber and Polymer Technology)

111. ผศ.ดร.วีรพงษ จันทะชัย B.S. (Bioscience)  M.S. (Life Sciecnce) Sc.D. (Life Science)

112. อ.วีรวรรณ จันทรทอง ป.พย. (พยาบาลศาสตร) ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

113. ผศ.ดร.เวชสวรรค หลากาศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง)
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)
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114. อ.ดร.ศรัณย จีนะเจริญ วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (พันธุศาสตร) 
Ph.D. (Ecology and Evolution)

115. อ.ศศิกัญญ นําบุญจิตต วท.บ. (การแพทยแผนตะวันออก) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
116. ผศ.ศศิณิสภา พัชรธนโรจน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
117. อ.ศิริกรณ กันขัต์ิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
118. อ.ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
119. อ.ศิริจันทร อุปาละ ค.บ. (คหกรรมศาสตร) ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
120. อ.ศิริพงศ ศิริสวัสด์ิ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
121. อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมีอินทรีย)

วท.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
122. อ.ศีลวัตร สาธร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
123. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) M.S. (Educational Management)

Ph.D. (Development Communication)

124. ผศ.สมรวี อรามกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
125. อ.ดร.สมศักด์ิ บุญแจง วท.บ. (เคมี) วท.ม. (วัสดุศาสตร) วท.ด. (วัสดุศาสตร)
126. รศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี)  วท.ด. (เคมี)

127. รศ.ดร.สามารถ ใจเต้ีย วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)  ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)

128. อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)

129. ผศ.ดร.สารุง ตันตระกูล ค.บ. (คอมพิวเตอร) วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)

130. อ.สิขเรศ คงแกว คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) วท.ม. (คหกรรมศาสตร)
131. อ.ดร.สิวลี รัตนปญญา พย.บ. (พยาบาลศาสตร)

วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)

132. อ.สุกิจ ทองแบน วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี)

133. ผศ.ดร.สุชาติ เตชะอุดมเดช อส.บ. (วิศวกรรมโยธา) อส.ม. (โยธา) วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
134. อ.ดร.สุชีวัน อินทุง วท.บ. (วัสดุศาสตร) วท.ม. (วัสดุศาสตร) วท.ด. (วัสดุศาสตร)
135. อ.สุพัตร หลังยาหนาย พทป.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต)

ภ.ม. (เภสัชศาสตร หลักสูตร 2 ป)
136. ผศ.สุภาพร ฟองจันทรตา ค.บ. (คณิตศาสตร) ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
137. ผศ.ดร.สุภาลิน เต้ียมมี วท.บ. (คณิตศาสตร) ปร.ด. (คณิตศาสตร)
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138. ผศ.สุรศักด์ิ นุมมีศรี วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม)
139. อ.ดร.สุวคนธ จันทรตะ วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป ) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี)

140. ผศ.วาท่ี ร.ต.ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

141. ผศ.ดร.เสริมศักด์ิ อาษา วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน)

142. ผศ.ดร.เสริมศักด์ิ พงษเมษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

143. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

144. อ.ดร.เสาวลักษณ เรืองศรี วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)  
ปร.ด. (การศึกษา (พหุวัฒนธรรมศึกษา))

145. อ.ดร.อติณัฐ จรดล วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) ปร.ด. (ชีววิทยา)
146. อ.อธิวัฒน วังใหม ค.บ. (อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
147. ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต วท.บ. (วัสดุศาสตร) วท.ม. (วัสดุศาสตร) วท.ด. (วัสดุศาสตร)
148. ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี)

149. อ.ดร.อรทัย คําสรอย วท.บ. (สัตววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา) Ph.D. (Biomedicine)

150. ผศ.ดร.อรนุช พันโท วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

151. อ.ดร.ออมหทัย ดีแท วท.บ. (เทคนิคการแพทย) วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต)

152. อ.ดร.อัครสิทธ์ิ บุญสงแท วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (ชีววิทยา)
Ph.D. in Bioscience (Department of Bioscience)

153. อ.อาจารีย ทองออน วท.บ. (ฟสิกส) วท.ม. (ฟสิกส)
154. อ.อํานาจ โกวรรณ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
155. ผศ.ดร.เอกพงษ ดวงดาย วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) 

ปร.ด. (คณิตศาสตร)
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ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว คณบดี
ผศ.ดร.วีรวิชญ ปยนนทศิลป รองคณบดี
อ.ดร.ศิวาพร มหาทํานุโชค รองคณบดี
อ.ศุภกร ประทุมถ่ิน รองคณบดี

1. อ.กาญจนพิชชา ถวิลไทย ค.บ. (อังกฤษ) ศศ.ม. (อังกฤษ)

2. อ.ดร.คมศิลป ประสงคสุข ค.บ. (การประถมศึกษา) กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.ด.(ภาวะผูนําทางการศึกษา)

3. อ.คมสัน โกเสนตอ ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. อ.จีรัง คํานวนตา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

Master of Information and Communication Technology

5. อ.ชลธิดา ณ ลําพูน ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ค.ม. (การจัดการการปฐมวัยศึกษา)
6. อ.ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ค.บ. (กอสราง) กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
7. อ.ตฤณ หงษใส ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศษ.ม. (การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย))
8. อ.ทับทิม เปงมล ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเท่ียว)

ศศ.ม. (การจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน)

9. อ.ทัศนกร อินทจักร วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) วท.ม. (เภสัชวิทยา)
10. อ.ธีววรา ไหวดี ศศ.บ. (การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน)
11. อ.นวพร ชลารักษ ศษ.บ. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา)) 

ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (ประถมศึกษา))
12. อ.บุณยณัฐ บัวราช รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) ค.ม. (การจัดการปฐมวัยศึกษา)
13. อ.บุปผา คํานวณ บช.บ. (การบัญชี) บช.ม. (การบัญชี)

14. อ.ปรภัทร คงศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
15. อ.ปทมา รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

16. อ.พงศกรณ ทิพยปญญา วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ศษ.ม. (สงเสริมสุขภาพ)

17. อ.พัชรี วงศฝน วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
18. อ.พุทธชาติ ยมกิจ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ค.ม. (เทคโนโลยีและการส่ือสารทางศึกษา)
19. อ.ภัทรมน พันธุแพง วท.บ. (คณิตศาสตร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
20. อ.ภัสราภรณ นันตากาศ ค.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

วิทยาลัยแมฮองสอน
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21. อ.รักคุณ ปญญาวุธาไกร ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

22. อ.รินทรลภัส ศิรินพวัฒน ศษ.บ. (ประถมศึกษา) ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
23. อ.วาสนา อังศุนิตยลาภา ศศ.บ. (พัฒนาการทองเท่ียว) เกียรตินิยมอันดับ 1

วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการทองเท่ียว)
24. อ.วินัย ไชยวงคญาติ กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
25. ผศ.ดร.วีรวิชญ ปยนนทศิลป บธ.บ. (การจัดการ) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
26. อ.ดร.ศิวาพร มหาทํานุโชค วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)  ศษ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)
27. อ.ศุภกร ประทุมถ่ิน ศศ.บ. (การทองเท่ียว)

วท.ม. (การจัดการนันทนาการการทองเท่ียว)
28. อ.สัญฌา พันธุแพง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
29. อ.สิริลักษณ กัลยา ศศ.บ. (การทองเท่ียว)

วท.ม. (การวางแผนและการจัดการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษ)
30. อ.สุธาวัลย สัจจสมบูรณ บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
31. อ.สุพจน คํามะนิด บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การเงิน) บช.ม. (การบัญชี)

32. อ.อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)
33. อ.อัจฉรีย ไกรกิจราษฎร ค.บ. (การศึกษา (ประถมศึกษา)) 

ศษ.ม. (การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย))
34. อ.อัมพวรรณ อ่ิมเอมทรัพย ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)
35. อ.อาทิตย ศรีจันทรดร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ศษ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ))

36. อ.Michael Gerard Larkin B.A. (History)
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ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คณบดี
อ.กมลวัน สังสีแกว รองคณบดี
อ.จิตติคุณ นิยมสิริ รองคณบดี
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา รองคณบดี

1. อ.กนกวรรณ พีรพงศเดชา ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) M.S. (Tourism Management)

2. อ.กมลวัน สังสีแกว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ)

3. อ.กิตติรัตน พจนไตรทิพย Bachelor of Chinese Language (Chinese Language) 
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)

4. อ.คณินวรธันญ ไชยรบ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)

5. อ.จิตติคุณ นิยมสิริ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) M.S. (Marketing)

6. อ.ชลิตดา วาริพินทุรักษ ทล.บ. (การจัดการจราจรทางอากาศ) กจ.ม. (การจัดการการบิน)

7. อ.ชายภัทรสุรวงศ วงศหลา ค.บ. (ภาษาจีน) ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ)
8. อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร อ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสารและการพัฒนา)
9. อ.ณัฎฐา ศศิธร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

10. อ.ตุลยนุสรญ สุภาษา ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Chinese Linguistics and Applied Linguistics)

11. อ.ธัญลักษณ คําพรหม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

12. อ.พัชราภรณ เชาวนพูนผล บธ.บ. (บานและชุมชน) (เอกภาษาจีน)
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

13. อ.พิชญา มณีรัตน ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) M.S. (International Business)

14. อ.ดร.ภัทรศรี อินทรขาว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) MIB. (International Business)
ปร.ด. (พัฒนาการทองเท่ียว)

15. อ.ภาณุพงษ อินตะวงค ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร)
16. อ.ภาสินีส เหลืองวิเศษกุล ศศ.บ. (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตร)

M.S. (International Business Management)

17. อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา ค.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
18. อ.เยาวรัตน รุธีรยุทธ ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
19. อ.ลัลลิยา แพรพาณิชวัฒน วท.บ. (ฟสิกส)

Master in Aviation Science (Aviation Science)

วิทยาลัยนานาชาติ
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20. อ.วรัญญา ละอองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) M.B.A. (Business)

21. อ.วีรวัส เลิศรมยานันท ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร)

22. อ.แวววรรณ ละอองศรี ศศ.บ.(บัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
23. อ.สุทธามณี ธนะบุญเรือง ศศ.บ. (รัฐศาสตร) M.B.A. (Strategic Management)

24. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว ค.บ. เกียรตินิยม บธ.บ. (การตลาด)             
พบ.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) บธ.ม. 
(การตลาด)

25. อ.อนุสรา ศิริมงคล ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

26. อ.Asnawi B.A. (Linguistics) M.A. (Linguistics)

27. อ.Leah Herrera Palaypayon B.S. M.A. (Education)

28. อ.Phillip Y Freiberg B.A. (International Studies) M.B.A. (Finance)

29. อ.ดร.Qingya Li บธ.ม. (การตลาด) Ph.D. (Thai Studies)

30. อ.ดร.Rowena Clemino Alcoba B.A. (Economics) Master in Management Technology
Ph.D. Program in Development Administration 
(International)

31. อ.Xiuyu Luo B.A. (International Relation) M.A. (Chinese Philosophy)



38   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565
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ตอนที่ 2
ขอบังคับ ระเบียบ

ประกาศตางๆ
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา

C H I A N G  M A I  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y  2 0 2 2



C H I A N G  M A I
R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y

ขอบังคับมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปร�ญญาตร� พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอบังคับมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย เคร�อ่งแบบ เคร�อ่งหมาย และเคร�อ่งแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดวันข�น้ทะเบียนนักศึกษา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดปการศึกษา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเร�ยนรายว�ชา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเร�ยนรวมและเร�ยนเกิน
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณว�ชาชีพ  แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายว�ชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเร�ยน
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑการเทียบรายว�ชา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑและว�ธีการเทียบโอนผลการเร�ยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑและว�ธีการเทียบโอนผลการเร�ยน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑและว�ธีการยกเวนการเร�ยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติการย่ืนคำรองขอเทียบโอนผลการเร�ยน
และการยกเวนการเร�ยนของนักศึกษาระดับปร�ญญาตร�
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑการยายสาขาว�ชา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง เกณฑการเปล่ียนประเภทนักศึกษา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปร�ญญาตร�
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง ขอปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการพ�จารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณ “I”
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดรายว�ชาท่ีใชสัญลักษณ “IP”
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอรเน็ต
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติการย่ืนคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ระดับปร�ญญาตร�
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปร�ญญาในสาขาว�ชา อักษรยอสำหรับสาขาว�ชาครุยว�ทยฐานะ เข็มว�ทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง 
ของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปร�ญญาในสาขาว�ชา อักษรยอสำหรับสาขาว�ชาครุยว�ทยฐานะ เข็มว�ทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง 
ของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบังคับมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การใชครุยว�ทยฐานะ เข็มว�ทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงพ�ทธศักราช ๒๕๕๐
ขอบังคับมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรม เพ�อ่การเร�ยนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเร�ยนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระเบียบมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะกรรมการทุนชวยเหลือนักศึกษามหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง หลักเกณฑและว�ธีการจายเง�นกองทุน 
รายการและอัตราการจายเง�นกองทุน
ประกาศมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร�อ่ง ระเบียบหอพักนักศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ�อ่การบร�หารงบประมาณหอพักนักศึกษา เร�อ่ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------- 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมท้ังท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 
ขอ ๓  ใหยกเลิก  
(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  
(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ ๔  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในขอบงัคับนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “คณะ” หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัด ต้ังสวนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเปนสวนงานภายใน  
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 “คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดต้ังสวนราชการ  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยท่ีเปนสวนงานภายใน  
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
 “สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” หมายความวา สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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 “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยเพื่อใหทำหนาท่ี
ควบคุมแนะนำ และใหคำปรึกษาดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษา 
 “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย 
 “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลา
ราชการ หรือหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียน  
ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนในเวลา
ราชการดวยก็ได 
 ขอ ๖  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจในการออกคำส่ังและหรือประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษาและการรับเขาเปนนักศึกษา 

 __________________ 
 

ขอ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาภาคฤดูรอนก็ได ท้ังนี้ ใหกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาค
การศึกษาปกติ 

การกำหนดและการปรับเปล่ียนวันเปดและหรือวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใชระบบการจัดการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรใด ใหแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคท่ีกำหนดไว 
ในหลักสูตรใหชัดเจน  

ขอ ๘  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา 
(๑) เปนผูสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษา 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ใหการรับรอง หรือ 
(๒) เปนผูสำเร็จการศึกษาช้ันอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเทาจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 นอกเหนือจากคุณสมบัติและเงื่อนไขตาม (๑) และ (๒) แลว มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติ
อื่นตามท่ีหลักสูตรกำหนดก็ได โดยใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 สำหรับนักศึกษาตางชาติตองสำเร็จการศึกษาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง เชนเดียวกัน 
 ขอ ๙  มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๘ เขาเปนนักศึกษา 
เปนคราว ๆ ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาตามนโยบาย 
ของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลก็ได 
 มหาวิทยาลัยอาจรับบุคคลเขาเปนนักศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการหรือ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได 
 ขอ ๑๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาหรือผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา จะมีสถานภาพ
เปนนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลว ท้ังนี้ ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ผูท่ีจะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งตองไมเปนโรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรค 
ในการศึกษา 
 

หมวด ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 

__________________ 
 

ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหดำเนินการดังตอไปนี ้
(๑) การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) การลงทะเบียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย ท่ีปรึกษา และตองเปนไปตาม

ขอกำหนดของหลักสูตร 
(๓) การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ กรณีนักศึกษาภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียน 

ไมต่ำกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต กรณีนักศึกษาภาคพิเศษจะตองลงทะเบียนเรียนไมต่ำกวา ๙ หนวย
กิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต 

(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต  
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเปน การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจำนวนหนวยกิตแตกตางไป

จาก (๓) หรือ (๔) ก็อาจทำได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตอง
เรียนใหครบตามจำนวนหนวยกิตตามท่ีระบุไวในหลักสูตร 

หลักเกณฑและวิธีการลงทะเบียนเรียนตามวรรคสองใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
ขอ ๑๓  การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ และมหาวิทยาลัย

ไดรับหลักฐานครบถวนแลว 
ขอ ๑๔  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได  

โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน และใหยื่นคำรองตอสำนักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนภายในชวงเวลาการเพ่ิมถอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ท้ังนี้ จำนวนหนวยกิตเรียนท้ังหมด 
จะตองไมเกินจำนวนท่ีระบุไวในขอ ๑๒ (๓) หรอื (๔) แลวแตกรณี  

การลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งนักศึกษาจะไดรับสัญลักษณ V  
ขอ ๑๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแลวไดเฉพาะในกรณี 

ดังตอไปน้ี 
(๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U  
(๒) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ D+ หรือ D โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวด ๓   
การเพิ่ม การถอน และการยกเลิกรายวิชา 

__________________ 
 

ขอ ๑๖  การเพิ่มรายวิชา ใหทำไดภายใน ๒ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน ๑ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
และอาจารยท่ีปรึกษา  

ขอ ๑๗  การถอนรายวิชา ใหทำไดภายใน ๒ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน ๑ สัปดาห โดยนับถัดจากวันเปดภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษา 

ขอ ๑๘  การยกเลิกรายวิชา จะกระทำไดเมื่อพนกำหนดการถอนรายวิชา และตองดำเนินการให
เสร็จส้ินกอนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา 

การยกเลิกรายวิชาจะไดสัญลักษณ W และนับรวมจำนวนหนวยกิตการลงทะเบียนตามขอ ๑๒ (๓) 
หรือ (๔) แลวแตกรณี 

 

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

__________________ 
 

ขอ ๑๙  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น  
จึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยทำใหมี
เวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบใน
รายวิชานั้นก็ได 

ในกรณีมีนักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามวรรคหนึ่ง ใหอาจารยผูสอนสงรายช่ือนักศึกษา 
ผูนั้นใหคณะเพื่อนำสงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายช่ือ  ท้ังนี้ ใหดำเนินการ 
ใหแลวเสร็จไมนอยกวาสองสัปดาหกอนวันสอบปลายภาค 

ขอ ๒๐  การวัดผลใหใชวิธีการท่ีหลากหลาย ทำการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา และ           
ทำการวัดผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น โดยตองมีคะแนนระหวางภาคการศึกษา                
ไมนอยกวารอยละ ๕๐   

กรณีหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดการวัดผลท่ีแตกตางไปจาก
วรรคหนึ่งก็ได โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษาใหใชสัญลักษณดังตอไปนี้ 
(๑) สัญลักษณท่ีมีคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้  

    สัญลักษณ   ความหมาย                       คาระดับคะแนน   
 A  ดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 
 B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
 B  ดี (Good)  ๓.๐ 
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 C+  ดีพอใช (Fairly Good)  ๒.๕ 
 C  พอใช (Fair)  ๒.๐ 
 D+  ออน (Poor)  ๑.๕ 
 D  ออนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
 F  ตก (Fail)  ๐.๐ 

(๒) สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับคะแนน มีดังนี้ 
                         สัญลักษณ  ความหมาย 

S  เปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
U  ยังไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
I  การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
IP  การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
M  นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
W  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
V  เขารวมศึกษา (Visitor) 
CS การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) 
CE การทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน  
 (Credits from Examination) 
CT การประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  
 ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง (Credits from Training) 
CP การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

ขอ ๒๒  การใหสัญลักษณตามขอ ๒๑ (๑) จะใหไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบ และหรือ มีผลงานท่ีใชทำการวัดผลได  
(๒) ในกรณีท่ีเปล่ียนจากสัญลักษณ I  IP หรือ M โดยอาจารยผูสอนสงผลการประเมินภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
นอกจากท่ีกำหนดไวตามวรรคหนึ่งการใหสัญลักษณ F จะใหไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเขาสอบปลายภาคตามขอ ๑๙ วรรคสอง 
(๒) นักศึกษาผูนั้นประพฤติผิดตามท่ีขอบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดไว 
(๓) เปล่ียนจากสัญลักษณ I  IP  หรือ M ในกรณีท่ีอาจารยผูสอนไมไดสงผลการประเมินภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ขอ ๒๓  สัญลักษณ S หรือ U จะใหไดเฉพาะรายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนดใหเรียนเพิ่มเติมตาม

ขอกำหนดเฉพาะ  
กรณีนักศึกษาไดสัญลักษณ U ในรายวิชาใด นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมจนกวา

จะไดสัญลักษณ S 
ขอ ๒๔  สัญลักษณ I จะใหไดในกรณีท่ีการวัดผลระหวางภาคการศึกษาไมสมบูรณและหรือ 

การวัดผลของภาคการศึกษานั้นไมสมบูรณ  และนักศึกษาตองดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียน
สัญลักษณ I เปนสัญลักษณ ตามขอ ๒๑ (๑) 
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กรณีนักศึกษาไมดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอาจารยผูสอนทำการประเมินเฉพาะผลงานท่ีมีอยู 
และสงผลการประเมินภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หากพนกำหนดใหสำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเปล่ียนสัญลักษณ I เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕  สัญลักษณ IP จะใหไดในกรณีท่ีรายวิชานั้นยังมีการศึกษาตอเนื่องอยู และยังไมไดทำการ
วัดผลหรือประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน โดยสัญลักษณ IP จะถูกเปล่ียนเมื่อไดทำการวัดผล
และประเมินผลเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ อาจารยผูสอนตองสงผลการประเมินภายในวันสุดทายของการ
เรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกำหนดใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปล่ียน
สัญลักษณ IP เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ใหมหาวิทยาลัยกำหนดรายวิชาท่ีใหสัญลักษณ IP โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๒๖  สัญลักษณ M จะใหไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบ  
เมื่อนักศึกษาไดสัญลักษณ M ใหนักศึกษายื่นคำรองขออนุญาตสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

และเมื่อไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนดำเนินการวัดผลและประเมินผลแลวสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หากพนกำหนดใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปล่ียน
สัญลักษณ M เปน F หรือ U แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗  การใหสัญลักษณ W นอกจากการยกเลิกรายวิชาภายในกำหนดเวลาตามขอ ๑๘ แลว  
อาจใหไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผูเขารวมศึกษา แตมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ ๘๐  
ตามขอ ๒๘ 

(๒)  นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษา หรือถูกไลออก หรือไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
ขอ ๒๘  สัญลักษณ V  จะใหไดเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในฐานะผูเขารวม

ศึกษา โดยไมตองเขารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้นตามขอ ๑๔ แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกำหนดหรือนักศึกษาไมปฏิบัติตามขอกำหนด
สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปล่ียนสัญลักษณ V เปน W ก็ได 

ขอ ๒๙  รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนตามหมวด ๙ แหงขอบังคับนี้  
ใหบันทึกสัญลักษณไวในใบรายงานผลการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการออกหลักฐานแสดง 
ผลการศึกษา ดังนี้ 

(๑) สัญลักษณ S จะใหไดเฉพาะรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
(๒) รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย

ใหไดรับสัญลักษณ ดังนี้ 
(ก) สัญลักษณ CS (Credits from Standardized Test) จะใหไดเฉพาะกรณีไดหนวยกิต 

จากการทดสอบมาตรฐาน 
(ข ) สัญ ลักษณ  CE (Credits from Examination) จะ ให ได เฉพ าะกรณี ไดห น วยกิ ต 

จากการทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน  
(ค) สัญลักษณ   CT (Credits from Training) จะใหไดเฉพาะกรณีไดหนวยกิตจากการ

ประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  
(ง) สัญลักษณ CP (Credits from Portfolio) จะใหไดเฉพาะกรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ

แฟมสะสมผลงาน  
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ขอ ๓๐  สัญลักษณคาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ ดังนี้ 
(๑) รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดในกลุมวิชาประสบการณภาคสนาม

หรือฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ำกวาสัญลักษณ C 
(๒) รายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ยกเวน (๑) ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตองไมต่ำกวาสัญลักษณ D 
ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได เวนแตถาสอบตกใน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรี สามารถเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นตาม
เกณฑท่ีกำหนดในหลักสูตรได หรือ ถามีรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเลือก หรือรายวิชาเลือกเสรีท่ีสอบได  
ครบตามเกณฑท่ีกำหนดในหลักสูตรแลวไมจำเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 

ขอ ๓๑  การคำนวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย ใหดำเนนิการดังนี ้
(๑) คาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคการศึกษา และคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียใหคำนวณจาก

รายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนนตามขอ ๒๑ โดยใชเลขทศนิยม ๒ ตำแหนงและไมปดเศษ 
(๒) คาระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคการศึกษา ใหคำนวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I IP และ M ยังไมนำมาคำนวณคาเฉล่ียจนกวา
จะเปล่ียนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑  

(๓) คาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย ใหคำนวณจากทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ต้ังแต  
เริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนำมาคำนวณ ยกเวนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณ I IP และ M ยังไมนำมา
คำนวณคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียจนกวาจะเปล่ียนเปนระดับคะแนนตามขอ ๒๑  

กรณีท่ีนักศึกษาไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนแลวลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ำกับรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนมาแลวไมนับหนวยกิตในรายวิชานั้น 
 

หมวด ๕   
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก 

__________________ 
 

ขอ ๓๒  การลาเพ่ือไมเขาช้ันเรียน นักศึกษาท่ีมีกิจจำเปนหรือปวยท่ีไมสามารถเขาช้ันเรียนได  
จะตองยื่นใบลาเพ่ือขออนุญาตตออาจารยผูสอน 

ขอ ๓๓  นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาได ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)   ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑเขารับราชการทหาร 
(๒) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน สำหรับกรณีอื่นใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุหรือภยันตราย จนไมสามารถศึกษาตอใหไดผลดีตอไป 
(๔) ไมไดลงทะเบียนรายวิชา หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนโดย

ไมไดรับสัญลักษณ W 
(๕) เหตุผลอื่นท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควร 
ขอ ๓๔  การลาพักการศึกษาตามขอ ๓๓ นักศึกษาจะตองยื่นใบลาตามแบบท่ีสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนกำหนด พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี 
และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ เวนแตกรณีนักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถลาพักการศึกษา
ไดโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
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กรณีนักศึกษาเปนผูท่ีลาศึกษาตอตองมีหนังสือยินยอมจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
การลาพักการศึกษา จะกระทำไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ถาจำเปนตองลาพักการศึกษาตอ 

ใหยื่นใบลาใหม 
นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๓๕  การลาออก นักศึกษาจะตองยื่นใบลาตามแบบท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนด พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครองเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี และอธิการบดี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตามลำดับ เวนแตกรณีนักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะสามารถลาออกไดโดยไมตองมีหนังสือ
ยินยอมจากผูปกครอง 
 

หมวด ๖   
การเปล่ียนประเภท การยายสาขาวิชา และการรับโอนนักศึกษา 

__________________ 
 

ขอ ๓๖  นักศึกษาภาคปกติสามารถเปล่ียนเปนนักศึกษาภาคพิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

การเปล่ียนประเภทจากนักศึกษาภาคพิเศษเปนนักศึกษาภาคปกติจะกระทำไมได 
ขอ ๓๗  นักศึกษาอาจยายสาขาวิชาได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ขอ ๓๘  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
 

หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

__________________ 
 

 ขอ ๓๙  การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระดับปริญญา รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดี 
ในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ใหมหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และจัดทำเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเหน็ชอบของสภาวิชาการ 
 ขอ ๔๐  การยกเวนการเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
และจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเหน็ชอบของสภาวิชาการ 
 การดำเนินการตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 
ระดับปริญญา รวมท้ังแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด ๘ 
การพนสภาพนักศึกษา 
__________________ 

 
ขอ ๔๑  ใหนักศึกษาภาคปกติพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหปริญญา  
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๒

นับต้ังแตเร่ิมเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 
(๓) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๗๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติ 

ท่ี ๔ นับต้ังแตเริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมท้ังภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 
(๔) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๖  

ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ หรือท่ี ๑๔ และเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๖ หรือท่ี ๑๘ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
๕ ปโดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาปกติท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย  

(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๘๐ 
(๖) ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(๗) มหาวิทยาลัยมีคำส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดไว 
(๘) ลาออก 
(๙) ตาย 
ขอ ๔๒  ใหนักศึกษาภาคพิเศษพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรบัอนุมัติใหปริญญา  
(๒) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๕๐ เมื่อส้ินปการศึกษาท่ี ๑ นับต้ังแต

เริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 
(๓) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๗๐ เมื่อส้ินปการศึกษาท่ี ๒ นับต้ังแต

เริ่มเขาเรียน โดยนับจำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย 
(๔ ) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑ .๘๐ เมื่อส้ินปการศึกษาท่ี ๓  

ท่ี ๔ ท่ี ๕ ท่ี ๖ หรือท่ี ๗ และเม่ือส้ินปการศึกษาท่ี ๘ หรือท่ี ๙ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับ
จำนวนภาคการศึกษารวมทั้งภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการศึกษาดวย  

(๕) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แตไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต่ำกวา ๑.๘๐ 
(๖) ใชเวลาศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  
(๗) มหาวิทยาลัยมีคำส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดไว 
(๘) ลาออก 
(๙) ตาย 
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หมวด ๙ 
การขอรับปริญญา  

__________________ 
 

ขอ ๔๓  นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา ตองผานเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร  

ไมต่ำกวา ๒.๐๐  
(๒) ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(๓) ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย 
(๔) เงื่อนไขอื่นใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ขอ ๔๔  นักศึกษาท่ีผานเงื่อนไขตามขอ ๔๓ ใหยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสำเร็จการศึกษา  ภายในระยะเวลา ขั้นตอนและวิธีการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีนักศึกษาไมยื่นคำรองตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียน  
เพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  

ขอ ๔๕  นักศึกษาท่ีมีสิทธิจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีคุณสมบัติตามขอ ๔๓ 
(๒) นักศึกษาภาคปกติใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป 

หรือใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป  โดยไมนับรวม 
ภาคฤดูรอน ท้ังนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาปกติท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  

(๓) นักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป 
หรือใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน  
ท้ังนี้ ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

(๔) ไมมีรายวิชาใดท่ีเคยไดสัญลักษณ W U หรือต่ำกวา C  
(๕) ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแลว 
(๖)   ไมมีรายวิชาใดท่ีไดรับการยกเวนการเรียน 
(๗)   ไมเคยถูกส่ังพักการศึกษาเพราะกระทำผิดวินัยนักศึกษา 
ขอ ๔๖  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๔๕ และ  

ไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต ๓.๕๐ ขึ้นไป 
นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๔๕ และไดคาระดับ

คะแนนสะสมเฉล่ียต้ังแต ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๕๐ 
 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

 

ขอ ๔๗  กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับใหใชขอบังคับ 
ระเบียบ และประกาศท่ีใชบังคับในขณะนั้นโดยอนุโลมตอไป จนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการ
เปนนักศึกษา 
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ขอ ๔๘  กรณีนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งใชหลักสูตรการศึกษาใด ๆ และ
กำหนด ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐             
ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
                      กิตติชัย   วัฒนานิกร 
              (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
หมายเหตุ: เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนสวนหนึ่ งของการรับรองวิทยฐานะ  
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดำเนินไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของมหาวิทยาลัยได จึงจำเปนตองออกขอบังคับนี้ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
วาดวย เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเคร่ืองแตงกายนักศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
------------------------------ 

 
 เพื่ออนุวัติตามมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   ในสวนท่ี
เกี่ยวกับการกำหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔  
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  เครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกาย  พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ  ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในขอบังคับนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลา
ราชการดวยก็ได 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัด
ใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
  “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมท่ีศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี 
 ขอ  ๕ เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเคร่ืองแตงกายตามท่ีกำหนดในขอบังคับนี้  ใหใชบังคับ
กับนักศึกษาภาคปกติ 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาภาคพิ เศษ  ใหแตงกายชุดสุภาพ  หรืออาจใช
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งก็ได 
 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและเขารวมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอาจใช
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่งกไ็ด 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  <<   55

 ขอ  ๖ เครื่องแบบและเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  มีดังนี้ 
(ก) นักศึกษาหญิง 

(๑) เส้ือสีขาวปกเช้ิต  แขนเส้ือเพียงศอก  ไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปา
เส้ือ  ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน  
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาท่ีอกดานซาย  ตัวเส้ือมีความยาว
เพียงพอสำหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

(๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาวเสมอ
เขา  ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  สีดำหรือสีน้ำเงินเขม 

(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดำ  หัวเข็มขัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาทำดวยโลหะรมดำ   
มีดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

(๔) รองเทาหนังหุมสน  สีดำ  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ  สนสูงไมเกิน  
๕  เซนติเมตร 

(ข) นักศึกษาชาย 
(๑) เส้ือสีขาวปกเช้ิต  แขนส้ันเพียงศอก  ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขน

หรือแขนยาวถึงขอมือ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควรผาอกตรงโดยตลอด  
ติดกระดุมสีขาว  มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสำหรับใหกางเกง
ทับได  เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวในกางเกงใหเรียบรอยและไมพับปลายแขน 

(๒) กางเกงขาขาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดำหรือสีน้ำเงินเขม  ผาเนื้ อเรียบ   
ไมมีลวดลาย  ไมใชผายืดหรือผายีน  ไมรัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปาดานขาง
ท้ังสองดาน 

(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดำ  หัวเข็มขัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ทำดวยโลหะรมดำ   
มีดุนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

(๔) ถุงเทาสีดำหรือสีน้ำเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
(๕) รองเทาหนังหุมสน  สีดำ  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ 
(๖) สำหรับนักศึกษาชายช้ันปท่ี  ๑  ใหผูกเนคไทตามแบบท่ีมหาวิทาลัยกำหนด

และติดเครื่องหมายนักศึกษา 
  การกำหนดแบบเนคไทยตาม (๖)  ใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและนำเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ขอ  ๗ เครื่องแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาตามขอ ๖  ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) การมาเรียนและการเขาสอบ 
(ข) การติดตอกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
(ค) กรณีอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือนัดหมาย 

 ขอ  ๘ เครื่องแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาท่ีใชงานพิธกีาร  มีดังนี้ 
(ก) นักศึกษาหญิง 

(๑) เส้ือสีขาวปกเช้ิต  แขนเส้ือเพียงศอก  ไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปา
เส้ือ  ไมมีลวดลายและแนวสาบหลัง  เนื้อผาไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงิน   
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มีลายดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ติดเครื่องหมายนักศึกษาท่ีอกดานซาย  ตัวเส้ือมีความยาว
เพียงพอสำหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

(๒) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาวเสมอเขา  
ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  สีดำ 

(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดำ  หัวเข็มขัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาทำดวยโลหะรมดำ             
มีดุนนูนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

(๔) รองเทาหนังหุมสน  สีดำ  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ  สนสูงไมเกิน  
๕  เซนติเมตร 

(ข) นักศึกษาชาย 
(๑) เส้ือสีขาวปกเช้ิต  แขนยาวถึงขอมือ  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมี

ลวดลาย  ไมบางเกินสมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมสีขาว  มีกระเปาขนาดพอเหมาะท่ีอกเส้ือ  
เบื้องซาย ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสำหรับใหกางเกงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเส้ือไวในกางเกงให
เรียบรอยและ ไมพับปลายแขน 

(๒) กางเกงขาขาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีดำ ผาเนื้อเรียบ  ไมมีลวดลาย  ไมใช        
ผายืดหรือผายีน  ไมรัดรูป  มีหูเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปาดานขางท้ังสองดาน 

(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  สีดำ  หัวเข็มขัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ทำดวยโลหะรมดำ   
มีดุนตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

(๔) ถุงเทาสีดำหรือสีน้ำเงินเขม  ไมมีลวดลาย 
(๕) รองเทาหนังหุมสน  สีดำ  ไมมีลวดลาย  ปดปลายเทา  ทรงสุภาพ 
(๖) เนคไทตามแบบท่ีมหาวิทาลัยกำหนดและติดเครื่องหมายนักศึกษา 

 การกำหนดแบบเนคไทยตาม (๖ )  ให จัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและนำเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ขอ  ๙ เครื่องแบบและเคร่ืองแตงกายนักศึกษาตามขอ  ๘  ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือพิธีตามหมายของสำนักพระราชวัง 
(ข) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(ค) พิธีไหวครู 
(ง) กรณีอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือนัดหมาย 

ขอ  ๑๐ เครื่องหมายนักศึกษา  มีดังนี้ 
(ก) เครื่องหมายนักศึกษาหญิ ง  เปนเข็มกลัดตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย   

ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร  สูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ทำดวยโลหะ 
(ข) เครื่องหมายนักศึกษาชาย  เปนเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ขนาดกวาง             

๑  เซนติเมตร  สูง  ๑.๕  เซนติเมตร  ทำดวยโลหะ 
 ขอ  ๑๑ เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาสำหรับการศึกษาในรายวิชาท่ีมีภาคปฏิบัติ             
ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ขอ  ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยจัดทำเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแตงกายตามท่ีกำหนด 
ในขอบังคับนี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง 
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 ขอ  ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
              อาวุธ  ศรีศุกรี 
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง กำหนดวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  
--------------------- 

 เพื่อใหการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา เปนไปอยางถูกตอง                 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน  อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑  ขอ ๑๑  จึงกำหนดวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของนักศึกษา  
ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษานั้น  เปนวันท่ีเปดภาคเรียนการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                          ประพันธ  ธรรมไชย 
               (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง การกำหนดปการศึกษา  

----------------------- 
 

 ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี  6/2559  เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 
2559  มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปล่ียนแปลงการเปด – ปดภาคการศึกษา โดยให
กลับไปใชระบบเดิม 
 ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 45 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงกำหนด 
ปการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนี้ 
 “ปการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหใชระยะเวลาการศึกษาต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 
ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีเริ่มตนนั้นเปนช่ือสำหรับปการศึกษาน้ัน” 
 ยกเวน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหกำหนดปการศึกษาไวดังนี้ 
 “ปการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหใชระยะเวลาการศึกษาต้ังแต 1 สิงหาคม ของปหนึ่ง  
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีเริ่มตนนั้นเปนช่ือสำหรับปการศึกษาน้ัน”  
  
 ท้ังนี้  ต้ังแต วันท่ี 1 มิถุนายน  2560  เปนตนไป 
 
 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี   27   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
               ถนัด  บุญชัย 
           (ดร.ถนัด  บุญชัย) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
------------------------------ 

 
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตอง  เรียบรอยและเปนระบบ              

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ขอ ๖ และเพื่อใหเปนไปตามหมวด ๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา และอำนาจ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖               
และเพื่อใหเปนไปตามหมวด ๒ การลงทะเบียนเรียน และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม              
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง            
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม            
พ.ศ. ๒๕๕๕   และเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวดังตอไปนี้ 

๑. นักศึกษาตองตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาใหครบถวน
ถูกตองตามหลักสูตรสาขาวิชาท่ีศึกษา กอนการลงทะเบียนทุกครั้ง 

๒. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะในขอ ๑ .  กรณีท่ี            
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะได ใหลงทะเบียนรายวิชาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษา  

๓. นักศึกษาตองลงทะเบียนจองรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ตในชวงระยะเวลาท่ีกำหนดไว
ตามปฏิทินวิชาการ และการลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ตถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษา 
รวมถึงการรักษาความลับของรหัสผานในการเขาใชระบบลงทะเบียน 

๔. การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารย              
ท่ีปรึกษาและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลาในปฏิทินวิชาการ 

๕. การขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาท่ีมีจำนวนรับเต็ม เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ผานระบบอินเทอรเน็ต แตไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากในวัน เวลาท่ีตองการเรียนมีจำนวน
นักศึกษาเต็มตามท่ีกำหนดไว และไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหมูเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก  นักศึกษาสามารถ
ขอเพิ่ มจำนวนรับลงทะเบียนในหมู เรียนท่ีตองการได  โดยยื่นคำรองผานระบบคำรองออนไลน                    
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา และตองตรวจสอบ วันเวลาเรียน วันเวลาสอบเพื่อไมใหซ้ำซอนกับรายวิชา            
ท่ีไดลงทะเบียนไวกอนแลว ท้ังนี้ ใหดำเนินการยื่นคำรองกอนวัน ส้ินสุดการลงทะเบียนเพิ่ม -ถอน                   
ตามปฏิทินวิชาการอยางนอย ๑ วัน 

 รายวิชาท่ียื่นคำรองไวจะมีสถานะเปนรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนแลว 
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๖. การขอเรียนรวมและเรียน เกิน กวา เกณฑ ท่ีกำหนดไว ให เปน ไปตามประกาศ                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน 

๗. มหาวิทยาลัยไม อนุญ าตใหนั ก ศึกษาภาคปกติลงทะ เบี ยน เรียน ราย วิชาใด  ๆ                  
ในชวงระยะเวลาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดกำหนดไวในแผนการเรียน
เสนอแนะแลวเทานั้น 

๘. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการเรียนเสนอแนะ
ในภาคการศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพได ในกรณีท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา      
สาขาวิชาหรือภาควิชาและคณะ 

๙. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเสร็จส้ินแลว ใหพิมพผลการลงทะเบียนเพื่อเก็บไวเปน
ห ลักฐาน  และตองเข า เรียนตามรายวิชาและหมู เรี ยน ท่ี ไดลงทะเบี ยน เรียน มิ ฉะนั้ น รายวิชา                  
ใหถือเปนโมฆะ    

 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๓   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗     
 
 
           ประพันธ   ธรรมไชย 

  (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน 
..................................................... 

 
   เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกินของนักศึกษาเปนระบบ  อาศัยอำนาจตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ขอ ๖  และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
    ใหยกเลิกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน  ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี            
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และใหยกเลิกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกิน            
(ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรวม
และเรียนเกิน  ไวดังตอไปนี้ 
 

     การย่ืนคำรองขอเรียนรวมและเรียนเกินใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
    เกณฑการเรียนรวม 
  ๑) นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับภาคพิเศษได เฉพาะในภาคฤดูรอน
เทานั้น 

๒)  รายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาท่ีไมมีเปดในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 
๓)  รายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาท่ีมีวันและเวลาเรียน  หรือ วันและเวลาสอบ   ซ้ำกัน 

             ๔)  กรณีท่ีตองการแกไขรายวิชาท่ีติด F  
๕)  กรณีท่ีไดดำเนินการเทียบโอน / ยกเวนผลการเรียน 

     เกณฑการเรียนเกิน   
          ๑)  นักศึกษาท่ีขอเรียนเกินตองเปนนักศึกษาคางช้ันหรือนักศึกษาภาคเรียนสุดทายเทานั้น 
          ๒)  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได ๒๒ หนวยกติ   สามารถเรียนเกินได ๓ หนวยกิต 
                ๓) นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนได ๑๕ หนวยกิต สามารถเรียนเกินได ๓ หนวยกิต  
        ๔)  ภาคเรียนฤดูรอนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ๙  หนวยกิต สามารถเรียนเกินได 
   ๓ หนวยกิต 
                ๕) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ ไมนับเปนรายวิชาท่ีมาขอเรียนเกิน 
    
                ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                              ประพันธ  ธรรมไชย 
                                                          (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง  เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  มีมติใหกำหนดเกณฑและแนวปฏิบั ติกอนออกฝกประสบการณ วิชาชีพ                
โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณภาคสนามใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
ประกาศ  ณ  วัน ท่ี  ๓  มิ ถุน ายน  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัย จึ งกำหนดเกณฑ และแนวปฏิบั ติก อน 
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกประสบการณภาคสนาม ดังนี้ 
  ๑. นักศึกษาตองเรียนและสอบได ในรายวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไมนอยกวารอยละ ๘๐                    
ของรายวิชาเอก (ยกเวนนักศึกษาภาคปกติ กลุมเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา จะมีแผนการเรียน
กำหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกประสบการณภาคสนาม ในภาคฤดูรอน และกลับมาเรียนอีก ๑ ปการศึกษา) 
  ๒. กรณีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ตองเรียนและสอบไดรายวิชาชีพครูบังคับ 
และครูเลือกครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
  ๓. นักศึกษาตองเรียนและสอบไดในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชา            
ท่ีมีลักษณะเดียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ๔. นักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ             
ประจำหลักสูตร หากขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะไมมีสิทธ์ิออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ๕. นักศึกษาตองผานการปฐมนิ เทศ ปจ ฉิมนิ เทศ และการอบรมจากคณะ  และ/หรือ                 
ภาควิชา/หลักสูตร  
 
 ท้ังนี้ต้ังแต ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 
                                ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๒  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                 ประพันธ  ธรรมไชย 
                               (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง  เกณฑและแนวปฏิบัติการออกฝกประสบการณวิชาชีพ แผนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  มีมติให กำหนดเกณฑและแนวปฏิบั ติกอนออกฝกประสบการณ วิชาชีพ                
โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณภาคสนามใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพแผนสกกิจศึกษา ดังนี้ 
  ๑. นักศึกษาตองเรียนและสอบได ในรายวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไมนอยกวารอยละ ๘๐                   
ของรายวิชาเอก (ยกเวนนักศึกษาภาคปกติ กลุมเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา จะมีแผนการเรียน
กำหนดใหฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจศึกษา ในภาคฤดูรอน และกลับมาเรียนอีก ๑ ปการศึกษา) 
  ๒. นักศึกษาตองเรียนและสอบไดในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะ                    
เดียวกับการเตรียมฝกสหกิจศึกษา 
  ๓. นักศึกษาท่ีออกฝกสหกิจศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ               
หลักสูตร หากขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งจะไมมีสิทธ์ิออกฝกสหกิจศึกษา 
  ๔. นัก ศึกษาตองผานการปฐมนิ เทศ  ปจ ฉิมนิ เทศ  และการอบรมจากคณะ  และ/หรือ                 
ภาควิชา/หลักสูตร  
 
 ท้ังนี้ต้ังแต ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 
                                ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๒  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
                 ประพันธ  ธรรมไชย 
                               (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการเปดรายวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอน เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  อาศัยอำนาจตามความขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงใหยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการ
จัดสอนและสอบ ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอ
เปดรายวิชาท่ีอยูนอกเหนือจากแผนการเรียน ดังนี้ 
 
  ขอ ๑ หลักเกณฑการเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน 
   ๑.๑ เปนรายวิชาท่ีไมเปดสอนตามแผนการเรียนของนักศึกษาทุกประเภท 
   ๑.๒ เปนรายวิชาในหลักสูตรเกาซึ่งไมเปดสอนอีก และตองเปนรายวิชาบังคับ  

หากเปนรายวิชาเลือกนั้น จะดำเนินการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้เทานั้น 
    ๑.๒.๑ ไมสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกรายวิชาอื่น ๆ ในกลุมเดียวกันได 
    ๑.๒.๒ ไมสามารถย่ืนคำรองเพื่อขอเรียนรวมในรายการจัดสอนจัดสอบของ

นักศึกษาประเภทอื่น ๆ ได 
    ๑.๒.๓ ไมสามารถขอเทียบเพื่อเรียนแทนกันไดกับในรายวิชาในหลักสูตรใหมท่ีมี

เนื้อหาจำนวนหนวยกิตช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติเทียบเทากันได 
   ๑.๓ เปนรายวิชาท่ีอนุญาตเปดใหเฉพาะนักศึกษาคางช้ัน ท้ังนี้ จำนวนหนวยกิตรวมที่

ลงทะเบียนตองไมเกินเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด หากมีความจำเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน ใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและ
เรียนเกิน 

 
  ขอ ๒ แนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชาที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน 
   ๒.๑ นักศึกษาปอนขอมูลการขอเปดรายวิชานอกเหนือจากแผน สสว.๖ ในระบบ

สารสนเทศนักศึกษา 
   ๒.๒ นำคำรอง (สสว.๖) ท่ีพิมพจากระบบ ผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
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   ๒.๓ ยื่นคำรองท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 
๒ เดือน ยกเวนกรณีเปนรายวิชาของนักศึกษาท่ีเรียนไมผานในภาคเรียนสุดทาย
เพื่อสำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร การขอเปดรายวิชาอนุญาตใหดำเนินการได
ทันทีท่ีมหาวิทยาลัยประกาศผลการเรียนในภาคเรียนท่ีนักศึกษาสอบรายวิชา 
นั้น ๆ ไมผาน แตท้ังนี้ตองไมพนกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนของภาคเรียน
นั้น ๆ 

   ๒.๔ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมคำรองสงใหคณะ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีนักศึกษาขอเปดรายวิชา
นั้น ๆ 

   ๒.๕ คณะสรุปรายวิชาท่ีสามารถเปดเพื่อแจงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดำเนินการตอไป โดยแนบหลักฐานท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกอบการพิจารณา 

   ๒.๖ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปดรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติในระบบ
ลงทะเบียนและแจงนักศึกษาใหดำเนินการลงทะเบียนเรียนตอไป 

   ๒.๗ การเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีขอเปดไมสามารถกระทำได 
เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

   
 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 
 
                                ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๙  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
                 ประพันธ  ธรรมไชย 
                               (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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เร่ือง เกณฑการเทียบรายวิชา 
-------------------- 

เพื่อใหการเทียบรายวิชาระหวางหลักสูตรตาง ๆ ของนักศึกษา เปนไปอยางถูกตองและเปน
มาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  
จึงกำหนดเกณฑการเทียบรายวิชา โดยรายวิชาท่ีนำมาเทียบจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

๑. เปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระและความยากงายเทียบเทากัน หรือมากกวา 
๒. จำนวนหนวยกิตตองเทากันหรือมากกวา 
๓. เปนรายวิชาท่ีมีช่ัวโมงบรรยายเทากันหรือมากกวาและช่ัวโมงปฏิบัติเทากันหรือมากกวา 
กรณีท่ีไมเปนไปตามขอ ๒ หรือ ๓ ใหอนุโลมเทียบกันไดโดยถือหลักวา รายวิชาในหลักสูตรท่ีได

เรียนมาแลว หรือรายวิชาท่ีนำมาขอเทียบตองมีจำนวนหนวยกิต  ช่ัวโมงบรรยายและหรือช่ัวโมงปฏิบัติ
เทากันหรือมากกวารายวิชาในหลักสูตรท่ีศึกษาอยูในปจจุบัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

    ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
…………………………………… 

 
เพื่อใหการเทียบโอนผลการเรียน ของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน           

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  
หมวด ๗ ขอ ๓๙ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗            
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

ขอ ๑ ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาท่ีจะนำมาเทียบโอนผลการเรียน         
ตองสอบไดหรือเคยศึกษา เปนระยะเวลาดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะตองไมเกิน ๑๐ ป  
๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะตองไมเกิน ๘ ป 
นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทาย 

ท่ีมีผลการเรียน  
    ขอ ๒ ผูมีสิทธิไดรับการโอนผลการเรียน ตองเปน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     
ผูซึ่งมีคุณสมบัติ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและกลับมาศึกษาใหม 

ขอ ๓ เงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียน  
๓.๑  ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกส่ังใหพนสภาพ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๘ ขอ ๔๑ 
๓.๒  ผูขอโอนผลการเรียนตองมีระดับคะแนนสะสมเฉล่ียไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
๓.๓ การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจำกัด

จำนวนหนวยกิตท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 
ขอ ๔ ผู ท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนตองกระทำใหเสร็จส้ินตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเปนผูพิจารณาผลการดำเนินการและระดับ

คะแนน 
ขอ ๖  การเทียบโอนผลการเรียน  นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมตามประกาศ                  

ของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๗ การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนใหถือเกณฑดังนี้ 

๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา 
๗.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน         

ของนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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ขอ ๘ นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย         
หนึ่งปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการเรียน 

ขอ ๙ ผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

   ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
…………………………………… 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการย่ิงขึ้น 
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี                

พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๗ ขอ ๓๙ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๑๐ /๒๕๕๘ จึงออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการเทียบโอนผลการเรยีน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
    ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีกำหนดไวแลว 
ในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  ๔  ให ยกเลิกความในขอ  ๓ .๑  ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม                    
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“๓ .๑  ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูก ส่ังใหพนสภาพการเปนนักศึกษา               
ตามขอบั ง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาด วยการศึกษาระดับปริญญ าตรี พ .ศ . ๒๕ ๕๗   
หมวด ๘ ขอ ๔๑ ยกเวน (๘) ลาออก” 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

  ประพันธ  ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการยกเวนการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
…………………………………… 

 
เพื่อใหการยกเวนการเรียน  ของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน                

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  
หมวด ๗ ขอ ๔๐ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗             
จึงกำหนดหลักเกณฑการยกเวนการเรียน โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 
  “การยกเวนการเรียน” หมายถึง การนำเนื้อหาวิชาหรือสาระความรูจากการศึกษา       
ในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงาย
เทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาใชโดยไม
ตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การศึกษาในระบบ” หมายถึง เปนการศึกษาท่ีกำหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาหรือการฝกอบรมเฉพาะเรื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือ เอกชนหรือองคกรสวนทองถ่ิน ผูผานการศึกษาตองมีหลักฐานการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีระบุช่ือ
หลักสูตรและระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาและใหหมายความรวมถึงผูผานการทดสอบท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจัดสอบหรือรับรอง 
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาท่ีผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลง
ความรูอื่น ๆ 
  “การฝกอาชีพ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีเกิดจากการผาน
การศึกษา ฝกอบรมในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัย จากการฝกอาชีพ  การแสวงหาความรู                   
จากแหลงความรูตาง ๆ 
  “ประสบการณการทำงาน” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีเกิดจาก
ประสบการณการทำงานท่ีผานมาท่ีสะทอนถึงกระบวนการทำงานและการพัฒนาอาชีพ 

ขอ ๑ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาการศึกษาในระบบ ดังนี้ 
๑.๑ ผูขอยกเวนการเรียนตามประกาศนี้รายวิชาท่ีจะนำมายกเวนการเรียนตองสอบได

หรือเคยศึกษา  ฝกอบรมหรือมีประสบการณ เปนระยะเวลาดังนี้ 
 ๑.๑.๑ หลักสูตร ๕ ป จะตองไมเกิน ๑๐ ป 
 ๑.๑.๒ หลักสูตร ๔ ป จะตองไมเกิน ๘ ป   
นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดทายท่ีมี            

ผลการเรียน  
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    ๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน จะตองสำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาไมต่ำกวา
ระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  

๑.๓ เงื่อนไขการยกเวนการเรียน  
๑.๓.๑ เปนรายวิชาหรือกลุมเนื้อหาสาระ ครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของ

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียน 
๑.๓.๒  จำนวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดเรียนมาจะตองไมนอยกวา

จำนวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนหรืออาจใชผลรวมของจำนวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียน
มามากกวาหนึ่งรายวิชา เพื่อนำมาขอเทียบหนึ่งรายวิชาในหลักสูตร 

๑.๓.๓  เปนรายวิชาท่ีไดรับสัญลักษณท่ีมีคาระดับคะแนนไมต่ำกวา  C  หรือเทียบเทา 
หรือคาระดับคะแนนไมนอยกวา ๒.๐ 

๑.๓.๔  จำนวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียน รวมแลวตองไมเกินสามในส่ีของ
จำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๑.๓.๕  ผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา             
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ๑๘ หนวยกิต และใหเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจำนวน ๑๒ หนวยกิต ดังนี้  

- กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   ๓ หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร    ๓ หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร    ๓ หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ หนวยกิต 

โดยไมนำเงื่อนไขขอ ๑.๑ และขอ ๑.๓.๓ มาพิจารณา  
๑.๓.๖  ผู ท่ี ส ำ เร็ จ ก าร ศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริญ ญ าต รี จ าก สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า                  

ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังหมดโดยไมนำเงื่อนไขขอ 
๑.๑ และขอ ๑.๓.๓ มาพจิารณา 

๑.๓.๗  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน               
ของนักศึกษา โดยใชสัญลักษณตามขอ ๒๙(๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในชองระดับคะแนน สำหรับผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนตามขอ ๑.๓.๕ 
และ ๑.๓.๖  ใหนับหนวยกิตหมวดศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการ
เรียนเปนรายวิชา 

ขอ ๒ หลักเกณฑการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงานเขาสูการศึกษาในระบบ ใหผูท่ีขอยกเวนการเรียนตาม
ประกาศนี้ดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังนี้ 
 ๒.๑ การทดสอบมาตรฐาน (Standardized test)  
 ๒.๒  การทดสอบดวยการสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
 ๒.๓ การประเมินการศึกษา หรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
(Training) 
 ๒.๔ การเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
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ขอ ๓ ผูท่ีจะขอยกเวนการเรียนตองกระทำใหเสร็จส้ินตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หากมี
ปญหาใหขอเปนรายกรณี 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณากำหนด กฎเกณฑ วิธีการ
ดำเนินการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามประกาศนี้ รวมท้ังการอนุมัติการใชวิธีการใดวิธีหนึ่งตาม           
ขอ ๒  ท่ีคณะ สถาบันหรือวิทยาลัยเสนอ และเปนผูพิจารณาผลการดำเนินการและระดับคะแนน 

ขอ ๕ การยกเวนการเรียน นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๖ การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

๖.๑ นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
๖.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ใหนับจำนวนหนวยกิต ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคการศึกษา 

ขอ ๗ นักศึกษาท่ีขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่ง                   
ปการศึกษา โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีมีการลาพักการเรียน 

ขอ ๘ ผูท่ีไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

    ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง   แนวปฏิบัติการย่ืนคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

---------------------- 
 เพื่อใหเปนไปขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๗  
หมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขอเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นคำ
รองขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

๑. นักศึกษาท่ีจะยื่นคำรองขอเทียบโอนผลการเรียน ตองผานเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. นักศึกษาท่ีจะย่ืนคำรองขอยกเวนการเรียน ตองผานเงื่อนไขตามประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการยกเวนการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. ใหนักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อยื่นคำรอง 
ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  

๔. อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน 
ผานระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) 

๕. นักศึกษาพิมพคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน สงท่ีสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๖. นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติคำรองตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวลผลผานระบบ
บริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/)  

๗. เมื่อไดรับการอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน  ใหนักศึกษาติดตอรับคำรอง       
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล แลวนำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ยกเวนการเรียน ท่ี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

๘. นักศึกษาสำเนาคำรองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนไว ๑ ชุด แลวนำคำรอง
ฉบับจริงสงคืนท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ประพันธ  ธรรมไชย 
              (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
              รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  เกณฑการยายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------- 

 
เพื่อใหการดำเนินการยายสาขาวิชาของนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หมวด ๖  ขอ ๓๗ และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗               
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะยายสาขาวิชา ตองเรียนรายวิชาเอกตามแผนการเรียนและ               
มีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติหรือไมนอยกวา             
๓ ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการเรียน 

๒. นักศึกษาตองมีระดับคะแนนสะสมเฉล่ียไมต่ำกวา ๒.๐๐ โดยใหนับถึงภาคการศึกษาท่ีขอยาย
สาขาวิชา 

๓. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกของสาขาวิชาใหม ไมนอยกวา ๒ รายวิชาและ                  
มีสัญลักษณท่ีมีคาระดับคะแนนแตละรายวิชาไมต่ำกวา “B”  

๔. การขอยายสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิม และสาขาวิชาและ 
คณะใหม 

๕. มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนยายไปสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
หรือสาขาวิชาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน 

๖. การยายสาขาวิชาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชาแลว 
๗. การยายสาขาวิชาของนักศึกษา ใหนับจำนวนภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม   
๘. เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหมแลว ไมสามารถยายกลับสาขาวิชาเดิมอีก 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

   ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง เกณฑการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
----------------------------- 

เพื่ อ ให การดำเนินการรับ โอนนัก ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  เปน ไปอยางถูกตอง                   
และเปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา              
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๖  ขอ ๓๘  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม                   
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการรับโอนนักศึกษา โดยจะตองเปนไป                 
ตามเกณฑ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
๑.๑.  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษา              

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ ขอ ๘ 
๑.๒  เปนนักศึกษาท่ีศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและศึกษา 

ในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 
๑.๓  มผีลการเรียนทุกรายวิชาท่ีศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย            

ไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือเทียบเทา 
 ๒. การรับโอนนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา                  
การนับเวลาท่ีใชในการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา ท้ังในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓. การพิจารณารับโอนนักศึกษาใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสาขาวิชา หรือหัวหนาภาควิชา               
และคณบดีคณะท่ีจะรับโอน 

๔. การรับโอนนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาแลว 
๕. มหาวิทยาลัยไมรับโอนนักศึกษาสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

     ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง เกณฑการเปล่ียนประเภทนักศึกษา 

----------------------------- 

เพื่อใหการดำเนินการเปล่ียนประเภทนักศึกษา เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน              
อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หมวด ๖  ขอ ๓๖  และมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗               
จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนประเภทนักศึกษา โดยจะตองเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 
 ๑. การเปล่ียนประเภทจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาภาคพิเศษจะสามารถเปล่ียนไดเมื่อมี
สาขาวิชานั้นเปดสอนในภาคพิเศษ 
 ๒. การเปล่ียนประเภทนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดชำระคาธรรมเนียมการเปล่ียนประเภท
นักศึกษาแลว 
 ๓. การพิจารณาการเปล่ียนประเภทนักศึกษาใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา หัวหนา
สาขาวิชาหรือหัวหนาภาควิชา และคณบดี 
 ๔. นักศึกษาภาคพิเศษจะเปล่ียนประเภทเปนนักศึกษาเปนภาคปกติไมได 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

     ประพันธ   ธรรมไชย 
   (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
------------------------------- 

 
 เพื่อใหการดำเนินการลาออกจากการเปนนักศึกษาเปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  การศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ และ หมวด ๕  การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ ๒๕ และ อาศัย
อำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๖ 
และเพื่อใหเปนไปตาม หมวด ๕ การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก ขอ ๓๕ 
 จึงประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอลาออกของนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ๑. ตองยื่นใบลาออกตามแบบฟอรม คำรองขอลาออก (สสว.๙) ตามท่ีสำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกำหนด 
 ๒. ตองยื่นหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (เฉพาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
 ๓. เสนอคำรองตามขอ ๑. ตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดี ท่ีนักศึกษาสังกัด  
 ๔. สงเอกสารตามขอ ๑-๒ พรอมผลการพิจารณาท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   
 ท้ังนี้ใหใชสำหรับนักศึกษาทุกระดับช้ันป 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

             ประพันธ   ธรรมไชย 
       (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย  การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกำกับการสอบ 

พ.ศ. 2550 
------------------------------- 

 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย การปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกำกับการสอบ ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและ  
การใหปริญญา และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 หมวด 8 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2550 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2550 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การปฏิบัติของผู
เขาสอบและผูกำกับการสอบ พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลว  
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “ผูกำกับการสอบ” หมายความวา บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังหรือมอบหมายให
เปนผูกำกับการสอบประจำหองสอบ และใหหมายความรวมถึงอาจารยท่ีรับผิดชอบการสอนประจำรายวิชา
ในกรณีท่ีกำหนดการสอบเอง 
  “ผูเขาสอบ”  หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีเขา
สอบหรือบุคคลอ่ืนท่ีเขาสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “การสอบ”  หมายความวา การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบปลาย
ภาคการศึกษา การสอบท่ีอาจารยผูรับผิดชอบการสอนประจำรายวิชาเปนผูกำหนด และการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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  “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ 5 ผูเขาสอบท่ีเปนนักศึกษาใหแตงกายตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด บุคคลอ่ืนท่ี
เขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใหแตงกายสุภาพเรียบรอยตามความเหมาะสม 
 ขอ 6 ขอหามสำหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(1) หามใชเครื่องมือส่ือสารในหองสอบ 
(2) หามสงเสียงดัง ทำความรำคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทท่ีไมเหมาะสมในหองสอบ

หรือบริเวณใกลเคียงหองสอบ 
(3) หามเขาหองสอบหลังจากเร่ิมสอบวิชานั้นแลว 15 นาที 
(4) หามออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเร่ิมสอบวิชานั้น 
(5) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากผูกำกับการสอบ 
(6) หามผูเขาสอบติดตอหรือพูดจากับผูหนึ่งผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีกิจจำเปน

ตองการส่ิงหนึ่งส่ิงใดในระหวางสอบหรือมีขอสงสัยใหแจงตอผูกำกับการสอบ และใหผูกำกับการสอบเปน  
ผูพิจารณาอนุญาต 

(7) หามผูเขาสอบนำส่ิงใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ 
และส่ิงท่ีประกาศใหทราบลวงหนาหรือส่ิงท่ีผูสอนอนุญาตไวลวงหนาใหนำเขาหองสอบเพื่อใชในการสอบได 
หรือส่ิงท่ีผูกำกับการสอบอนุญาตใหนำเขาหองสอบได 

(8) หามผูเขาสอบนำกระดาษคำตอบ กระดาษขอสอบ กระดาษท่ีใชในการสอบ
ออกจากหองสอบ ยกเวนในสวนท่ีผูสอนวิชานั้นกำหนดไวใหนำออกจากหองสอบได 

(9) อื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ 7 ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาสอบ มีดังตอไปนี้ 

(1) ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผูเขาสอบ กรณีไม
มีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผูเขาสอบมาแสดงในวันสอบ ใหแสดงบัตรประจำตัวอ่ืนซึ่งออก
ใหโดยหนวยงานราชการพรอมกับแสดงหลักฐานอื่นท่ีมหาวิทยาลัยออกให ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูกำกับ
การสอบหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(2) ใหผูเขาสอบนั่งประจำโตะตามท่ีกำหนดไวหรือตามท่ีผูกำกับการสอบกำหนด 
จะเปล่ียนท่ีนั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 

(3) ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด หรือตามท่ีผูกำกับการ
สอบช้ีแจงโดยเครงครัด 
 ขอ 8 กรณีผูเขาสอบมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตหรือแสดงวามีเจตนาจะไมปฏิบัติตาม
ขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกำหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูกำกับการสอบตักเตือนตามควรแกกรณี หากไมเช่ือฟง
ผูกำกับสอบอาจส่ังใหผูเขาสอบคนนั้นออกจากหองสอบได แลวใหผูกำกับการสอบทำบันทึกรายงาน
ขอเท็จจริงตออธิการบดี 
  กรณีผูกำกับการสอบพบวามีเอกสารหรือหลักฐานอันควรเช่ือไดวาผูเขาสอบมีเจตนา
ทุจริตในการสอบ ใหทำบันทึกรายงานขอเท็จจริงตออธิการบดีพรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกลาว 
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 ขอ 9 เม่ือปรากฏวาผูเขาสอบทุจริตในการสอบ ใหผูกำกับการสอบรวบรวมหลักฐาน และ
บันทึกลักษณะความผิดไวในกระดาษคำตอบพรอมท้ังลงช่ือผูกำกับการสอบ เพื่อเปนหลักฐานแสดงวา 
ผูเขาสอบมีการทุจริตในการสอบแลวบันทึกรายงานตออธิการบดี 
  กรณีผูเขาสอบเปนักศึกษาใหอธิการบดีพิจารณาส่ังการลงโทษตามขอ 10 
 ขอ 10 การดำเนินการทางวินัยสำหรับนักศึกษาตามขอ 9 ใหถือวาเปนโทษทางวินัย และ 
มีฐานความผิดใหพักการเรียนหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัยและ
พิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้ 

(1) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา  
ใชสำหรับนักศึกษาท่ีประพฤติผิดเปนครั้งแรก 

(2) สอบตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา  
ใชสำหรับนักศึกษาท่ีเคยถูกลงโทษตาม (1) 

(3) พนสภาพการเปนนักศึกษา 
ใชสำหรับนักศึกษาท่ีเคยถูกลงโทษตาม (2) 

 การดำเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีแตงต้ัง “คณะกรรมการสอบสวน” 
ประกอบดวย คณบดีของคณะท่ีนักศึกษาผูนั้นสังกัด เปนประธานกรรมการ นิติกรของมหาวิทยาลัย 1 คน 
อาจารยจากคณะท่ีรับผิดชอบในรายวิชานั้น 1 คน ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา 1 คน เปนกรรมการ 
และรองคณบดีท่ีนักศึกษาผูนั้นสังกัดคนหนึ่ง เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนใหไดขอเท็จจริง และรายงานผลการสอบสวน
พรอมสนอความเห็นการลงโทษตออธิการบดี ท้ังนี้ กรณีการลงโทษตาม (3) ใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
 กรณีการดำเนินการทางวินัยสำหรับนักศึกษาซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนบุคลากรในสังกัดองคกรเอกชน เมื่อ
อธิการบดีส่ังลงโทษแลวใหมหาวิทยาลัยแจงใหตนสังกัดทราบโดยพลัน 
 ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   27  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕50 
 

     อาวุธ  ศรีศุกรี 
         (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



82   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง  ขอปฏิบัติเก่ียวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

------------------------------- 
 

 เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖  และมติกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุม  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำหนดขอปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
 

๑. การจัดสอบ 
 ๑.๑ กำหนดเวลาท่ีใชสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาในแตละรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑดังนี้ 
   รายวิชา ๓ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๒ ช่ัวโมง 
   รายวิชา ๒ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
   รายวิชา ๑ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง 
 ๑.๒ การจัดสอบรายวิชาเอกในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต การจัดสอบกลางภาคในรายวิชาเอกใด         

ไมจัดสอบกลางภาค ใหมีการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับการสอบปลายภาคการศึกษา  
ใหมีการสอบทุกรายวิชาตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และกำหนดเวลาท่ีใชสอบปลาย
ภาคการศึกษาในแตละรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑดังนี้  

   รายวิชา ๓ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๓ ช่ัวโมง 
   รายวิชา ๒ หนวยกิต ใหมีเวลาสอบ ๒ ช่ัวโมง 
 ๑.๓ ชวงท่ีใชสำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาใหเปนไปตามชวงการสอบดังนี้ 
   ชวงท่ี ๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
   ชวงท่ี ๒ เวลา ๑๐.๑๐-๑๒.๑๐ น. 
   ชวงท่ี ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
   ชวงท่ี ๔ เวลา  ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ น. 
   ชวงท่ี ๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือ 
    เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. 
 ๑.๔ การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
  นักศึกษาภาคปกติ 
  จัดสอบ ๕ วัน  ประกอบดวย วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดีและศุกร 
  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนศุกร-เสาร-อาทิตย 
  จัดสอบ ๔ วัน  ประกอบดวย วันพฤหัสบดีเย็น ศุกรเย็น เสารเย็นและอาทิตยท้ังวัน 
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  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนอังคาร-เสาร 
  จัดสอบ ๕ วัน  ประกอบดวย วันอังคารเย็น พุธเย็น พฤหัสบดีเย็น ศุกรเย็น และเสารเย็น 
  นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร-อาทิตย 
  จัดสอบ ๒ วัน  ประกอบดวย วันเสารและอาทิตย 
 ๑.๕ ทุกรายวิชาใหจัดสอบในตารางสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เวนแตรายวิชาท่ีมีจำนวนหนวยกิ

ตระบุชัดเจนวาเปนรายวิชาท่ีมีเฉพาะช่ัวโมงปฏิบัติ ใหมีการสอบภาคปฏิบัติแทนและเปน
รายวิชาท่ีขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ 

 ๑.๖ การสอบภาคปฏิบัติ ใหอาจารยผูสอนและภาควิชาดำเนินการสอบเอง ท้ังนี้ตองไมกระทบ 
การสอบรายวิชาอื่นตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

   มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคทุกรายวิชายกเวนรายวิชา        
ฝกประสบการณวิชาชีพหรือรายวิชาท่ีไมมีช่ัวโมงทฤษฎี 

 ๑.๗ การจัดสอบในโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามกำหนดในปฏิทินวิชาการ 
 

๒. การจัดทำขอสอบ 
 ๒.๑ อาจารยผูสอนตองรับผิดชอบในการจัดทำขอสอบ  ท้ังกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 

ตรวจสอบความถูกตองและใหมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใชสอบ โดยใหคณะหรือภาควิชาเปน
ผูดูแลประสานการดำเนินงานและอำนวยความสะดวก 

 ๒.๒ การบรรจุขอสอบ ใหอาจารยผูสอนจัดจำนวนขอสอบ และกระดาษคำตอบใหเพียงพอกับ
จำนวนนักศึกษาท่ีจะเขาสอบในแตละหอง โดยเพิ่มขอสอบเผ่ือไว ๒ ชุด และใหบรรจุบัญชี
รายช่ือนักศึกษาท่ีจะเขาสอบสำหรับใหนักศึกษาลงลายมือช่ือเขาสอบดวย 

 ๒.๓ บัญชีรายช่ือท่ีใหนักศึกษาลงลายมือช่ือเขาสอบกลางภาคและปลายภาคใหอาจารยผูสอนส่ัง
พิมพ (print) จากเว็บไซตของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 ๒.๔ ใหอาจารยผูสอนจัดทำขอสอบสำรอง ๑ ชุด สงใหกับคณะตนสังกัด 
 

๓. การรับและสงขอสอบ 
 ๓.๑ ใหอาจารยผูสอนสงขอสอบท่ีคณะลวงหนาอยางนอย ๒ วันกอนการสอบรายวิชานั้น และใหรับ

ขอสอบพรอมกระดาษคำตอบไปตรวจภายในเวลาท่ีคณะ/วิทยาลัยกำหนด 
 ๓.๒ กรรมการกำกับการสอบรับขอสอบเพื่อดำเนินการสอบจากคณะ/วิทยาลัยกอนเวลาสอบอยาง

นอย ๑๕ นาที และใหสงขอสอบและกระดาษคำตอบท่ีไดตรวจสอบครบถวนตามจำนวนทันทีท่ี
ปฏิบัติภารกิจการกำกับการสอบเสร็จส้ินในภาคเชา ภาคบาย หรือในวันท่ีทำการสอบ 

 

๔. การกำกับการสอบ 
 ๔.๑ อาจารยหรือบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเปนกรรมการดำเนินการสอบ และกำกับการสอบตองปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเครงครัดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ๔.๒ กรณีท่ีกรรมการกำกับการสอบมีกิจจำเปนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไมวากรณีใด ๆ ให

รับผิดชอบแลกเปล่ียน หรือหาอาจารย หรือบุคลากรอื่นปฏิบัติหนาท่ีแทนโดยแจงคณะ/
วิทยาลัยใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 
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 ๔.๓ ใหคณบดีหรือหัวหนาภาควิชา ดูแลอาจารยและบุคลากรในสังกัด ใหปฏิบัติหนาท่ี และ
แกปญหากรณีท่ีอาจารยหรือบุคลากรในสังกัดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 ๔.๔ ใหกรรมการกำกับการสอบตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคนท่ีเขาสอบ 
 ๔.๕ ในกรณีท่ีมีการทุจริตในการสอบ ใหกรรมการกำกับการสอบนำเสนอหลักฐานและขอมูลให

มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยแกนักศึกษาตอไป 
 

๕. การปฏิบัติตนของผูเขาสอบ 
 ๕.๑ ใหนักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ๕.๒ นักศึกษาภาคปกติจะตองแตงกายใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะตองแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสภาพการเปนนักศึกษา 
 ๕.๓ การเขาสอบทุกครั้ง นักศึกษาจะตองนำบัตรประจำตัวนักศึกษาแสดงตอกรรมการกำกับ 

การสอบ ซึ่งจะตรวจทุกครั้งท่ีนักศึกษาเขาสอบ 
 ๕.๔ นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบกลางภาคและปลายภาค แตขาดสอบ ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค 

 

๖. การสงระดับคะแนน 
 ๖.๑ อาจารยผูสอนเปนผูดำเนินการสงผลการประเมินการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๖.๒ คณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาระดับคณะเปนผูพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของระดับ

คะแนน และนำสงสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ๖.๓ เม่ือคณะสงผลการประเมินถึงสำนักทะเบียนและประมวลผลแลว การเปล่ียนแปลงแกไขระดับ

คะแนนจะกระทำมิได 
 ๖.๔ ในกรณีท่ีอาจารยผูสอนไมสงระดับคะแนนภายในวัน เวลาท่ีกำหนด ใหคณะรายงานตอ

อธิการบดีเพื่อดำเนินการตอไป  ท้ังนี้ใหถือวาเปนความบกพรองของอาจารยผูสอน และใหคณะ
สงผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น  ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายใน ๑๐ วัน 
หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยกำหนดใหคณะสงระดับคะแนนทุกรายวิชา ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายใน ๑๐ วัน หลังการสอบวันสุดทายตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

 

๗. การประกาศระดับคะแนน 
  ระดับคะแนนในรายวิชาท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษาของคณะแลว 

คณะสามารถประกาศผลการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาทราบผลใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ใหรวมถึงกรณี
เปล่ียนสัญลักษณ “M”  “I” และ “IP” 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๓   กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

     ชาตรี  มณีโกศล 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 
      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค  
------------------------------- 

 
 เพื่อใหการพิจารณาการขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา  ไดรับการพิจารณา
อยางถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม อาศัยอำนาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๔  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ขอ ๖ และ 
มติคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงกำหนด
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบ ดังนี้ 
 

  ๑.   คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยื่นคำรองขอสอบ 
  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหสอบกลางภาคและปลายภาคจะตองเปนผูมีรายช่ือ
ในใบรายช่ือเขาสอบและ/หรือมีสิทธิ์สอบในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
 ๒. แนวทางการยื่นคำรองขอสอบ ผูยื่นคำรองใหดำเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ ใหนักศึกษายื่นคำรองดวยตนเองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูยื่น 
  ๒.๒ การย่ืนคำรอง ใหยื่นคำรอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ตามแบบฟอรมท่ี
กำหนด พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา 
   ๒.๒.๑ กรณีขาดสอบกลางภาค ใหยื่นคำรองภายในเวลา  ๑  สัปดาห นับจาก
วันสุดทายของการสอบกลางภาค 
   ๒.๒.๒ กรณีขาดสอบปลายภาค ใหยื่นคำรองภายในเวลา ๑ สัปดาห นับจากวัน
เปดภาคการศึกษาถัดไป   และใหนับภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  ๒.๓ นักศึกษาผูยื่นคำรองขอสอบ  ติดตามประกาศผลการพิจารณาการขอสอบ               
จากสำนักทะเบียนและประมวลผล ท่ียื่นคำรองภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
  ๒.๔ ใหนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหสอบ  ตองนำหลักฐานจากสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลไปติดตอขอสอบกับอาจารยผูสอนดวยตนเอง  ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในประกาศ 
 ๓. แนวทางการดำเนินการ ใหผูเกี่ยวของดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๓.๑ การพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาตามแนวปฏิบัติในขอ ๒  ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่ส้ินสุด 
  ๓.๒ สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดทำประกาศผลการพิจารณาการขอสอบ  
แลวแจงนักศึกษา และคณะท่ีเกี่ยวของทราบ 
  ๓.๓ คณะดำเนินการแจงอาจารยผูสอนในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหสอบ  และ
อาจารยผูสอนดำเนินการ  ดังนี้   
 ๓.๓.๑ กรณีสอบกลางภาคใหอาจารยผูสอนดำเนินการสอบใหแลวเสร็จกอน          
การสอบปลายภาคการศึกษา  อยางนอย  ๒   สัปดาห 
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 ๓.๓.๒ กรณีสอบปลายภาคใหอาจารยผูสอนดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ 
วัน และกรอกผลการเรียนออนไลนแกสัญลักษณ  “M”   
  ๓.๔ กรณีท่ีนักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหสอบกลางภาค  ใหนักศึกษาไดรับคะแนนการ
สอบเปนศูนย 
  ๓.๕ กรณีท่ีนักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหสอบปลายภาค หรืออนุญาตแลวนักศึกษาไม
มาสอบตามกำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเปล่ียนสัญลักษณ “M” เปน “F” หรือ “U” แลวแต
กรณี 
  ๓.๖ กรณีขาดสอบปลายภาคใหคณะสงระดับคะแนนปลายภาคถึงสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลภายในระยะเวลาไมเกิน ๔๕ วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป   และใหนับภาคฤดูรอน
เปนภาคการศึกษาถัดไปของภาคการศึกษาท่ี  ๒   ท้ังนี้ ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗   
 ๔. ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหนาท่ีดำเนินการพิจารณา
การขอสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาท่ีขาดสอบ โดยมีรองอธิการคนหนึ่งท่ีอธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๖๐  เปนตนไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๔    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
                     ถนัด  บุญชัย 
                   (ดร.ถนัด  บุญชัย) 
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณ “I” 

…………………………………… 
 

เพื่อใหการดำเนินการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ “ I”  
ไวดังตอไปนี้ 

๑.  ใหยกเลิกบรรดา ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ หรือขอบังคับอ่ืนใด ท่ีอาจขัดหรือแยงกับประกาศ
ฉบับนี้และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 ๒.  การใหสัญลักษณ “I” จะใหไดในกรณีท่ีอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการเรียนเนื่องจาก
นักศึกษายังไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหทำในระหวางภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 ๓.  นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ “I” ใหติดตอผูสอนเพื่อดำเนินการแก  “I”ภายในระยะเวลาไมเกิน  
๓๐ วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป และใหนับภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาถัดไปของ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวในขอบังคับฯ ถานักศึกษาไมสงงานท่ี 
คางอยูภายในกำหนดใหนักศึกษาไดรับคะแนนผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย  และใหอาจารยผูสอนพิจารณา 
ผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูแลวเทานั้น 
 ๔.  อาจารยผูสอนจะตองเปล่ียนสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนนใหเสร็จส้ินและสงผลการศึกษา
ตามแบบฟอรมท่ีสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด  โดยผานความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
ภาควิชาและคณะถึงสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาตามขอ ๓ 
 ๕.  การหาคาระดับคะแนนเฉล่ียหรือคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ียของภาคการศึกษาท่ีมีสัญลักษณ 
“I” ใหคิดคาเฉล่ียเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 
 

 ท้ังนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

    ประพันธ   ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง  กำหนดรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP 

…………………………………… 
 

เพื่อใหการดำเนินการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ขอ ๒๕ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดรายวิชาท่ีใชสัญลักษณ IP 
ตามตารางแนบทายนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

   ประพันธ  ธรรมไชย 
      (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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สรุปรายวิชาที่ใชสัญลักษณ IP  
 

 
 

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 ARTC3901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3(250) 
2 ARTC4901 ปญหาพิเศษศิลปประดิษฐ 2(90) 
3 BIO 4905 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9) 
4 CER 4902 การศึกษาคนควา 3(250) 
5 CHEM4901 โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4) 
6 COM 4902 การศึกษาอิสระดานคอมพิวเตอร 3(250) 
7 ENV 4902 การวิจัยส่ิงแวดลอม 3(250) 
8 FCL 4901 ปญหาพิเศษผาและเครื่องแตงกาย 2(90) 
9 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 
10 NUTR4901 ปญหาพิเศษดานอาหารและโภชนาการ 2(90) 
11 PD 4901 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ(วิทยานิพนธ) 3(250) 
12 PHYS4903 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 2 3(135) 
13 PHYS4905 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 3(2-3) 
14 STAT4902 โครงการพิเศษ 3(250) 
15 BCOM4604 โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  3(1-4-4) 

16 PHYS4902 โครงงานวิจัยทางฟสิกส  3(250) 

17 SC 4902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  3(250) 

18 CHEM4901 โครงงานวิจัยทางเคมี  3(250) 

19 CHEM4902 โครงงานวิจัยทางเคมีการศึกษา  3(250) 

20 BIO 4902 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(250) 

21 MATH4902 การศึกษาเอกเทศ  3(250) 

22 ENV 3902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(250) 

23 HSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(250) 

24 COM 4906 การศึกษาอิสระดานเว็บเทคโนโลยี  3(250) 

25 COM 4905 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(250) 

26 COM 4904 การศึกษาอิสระดานวิทยาการคอมพิวเตอร   3(250) 

27 CER 3902 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีเซรามิก  3(250) 

28 ARCH4901 งานวิจัยวิชาชีพทางสถาปตยกรรม   3(250) 

29 CONS4901 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง  3(250) 
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คณะครุศาสตร 
1 ER 3211 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 1 2(140) 
2 ER 3212 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 2 2(140) 
3 PG 4902 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาและการแนะแนว 3(250) 
4 PG 4904 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาองคการ 3(250) 
5 SPE 4902 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาพิเศษ 1(60) 
6 PG 4902 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยา 3(250) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1 ENG 3902 การศึกษาเอกเทศ 3(250) 
2 GART 4904 ออกแบบประยุกตศิลปนิพนธ  4(335) 

3 ART 4904 ศิลปศึกษานิพนธ  4(335) 

4 THAI 4902 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(250) 

5 DM 4907 ผลงานคนควาริเริ่มทางศิลปะการแสดง 4(2-4) 

6 DM 4906 นาฏยนิพนธ 4(2-4) 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 BCOM4902 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(250) 
2 ECON4903 ปญหาพิเศษ 3(250) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1 AGI 4902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร/สหกิจศึกษา 3(250) 
2 AGI 4907 หัวขอศึกษาพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(250) 
3 GAG 4902 ปญหาพิเศษ 3(250) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของอาจารยทางอินเทอรเน็ต 
 

 
 เพื่อใหการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ตเปนไปดวยความเรียบรอยและ                  
มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อาศัยอำนาจตามขอบังคับ  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ .ศ.  ๒๕๕๗  ขอ ๖ จึงใหยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเทอ รเน็ต  
ประกาศ  ณ วันท่ี ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  และกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของ
อาจารยทางอินเทอรเน็ตตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี  
๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 

๑.  ใหนักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซต
ของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://www.academic.cmru.ac.th) 
  ๒ .  การเขาสูระบบการประเมินการสอนของอาจารย โดยใช ช่ือผูใชงาน เปน รหัส
นักศึกษา และรหัสผาน เปน รหัสผานสำหรับการลงทะเบียน 
  ๓.  ใหนักศึกษาทำการประเมินการสอนอาจารยทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
ยกเวนรายวิชาฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  
การคนควาอิสระ  และรายวิชาขอเปดแตละภาคการศึกษา 

๔.  ระยะเวลาการประเมินการสอนของอาจารย  ต้ังแตกอนสอบปลายภาคการศึกษา         
๒  สัปดาห  จนถึง หลังการสงผลการเรียนวันสุดทาย  ๑  สัปดาห  โดยใหกำหนดไวในปฏิทินวิชาการ 
  ๕ .  กรณีท่ีนักศึกษาไมประเมินการสอนของอาจารย  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด                  
จะไมสามารถเขาดูผลการเรียนในรายวิชาท่ีไมไดประเมินการสอนของอาจารย 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 

 
 
          ประพันธ   ธรรมไชย 
       (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
             อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง   แนวปฏิบัติการย่ืนคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

---------------------- 
 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๗  
หมวด ๙ การขอรับปริญญา ขอ ๔๔ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้ งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ท่ี   
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

๑. ใหนักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) เพื่อยื่นคำรอง
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา  

2. นักศึกษาท่ีจะยื่นคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ตองผานเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
2.1 ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
2.2 ตองลงทะเบียนรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสม

เฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
2.3 ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย 
2.4 นักศึกษา รหัส 57 เปนตนไปตองผานกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2.5 ตองไมคาง การยืมและคืน หนังสือหองสมุด 
๓. อาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาผานระบบบริการการศึกษา

ออนไลน (http://reg.cmru.ac.th/) 
๔. นักศึกษาตองพิมพคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตท่ี                  

งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี (กรณีท่ีนักศึกษาเคยชำระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตแลวใหนักศึกษาพิมพ             
คำรองขอสำเร็จการศึกษา) แลวนำสงท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 

5. นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาไดท่ีระบบบริการการศึกษาออนไลน 
(http://reg.cmru.ac.th/) และติดตอขอรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิหลังจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติการใหปริญญา ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล  

 
ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
          ประพันธ  ธรรมไชย 
              (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
              รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

------------------------------------------------- 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา  
คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม               
ใหเหมาะสมกับสภาวการณและสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสะดวกคลองตัว               
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ .ศ.๒๕๔๘   
ขอ  ๘  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๔๙  เมื่อวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 
จึงวางระเบียบไว  ดังนี้ 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การเก็บเงินคาบำรุง
การศึกษา  คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ.๒๕๔๙” 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
  ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  และประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลว  ซึ่งขัดหรือ 
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  ๔  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา   
คาลงทะเบียนรายวิชา  และคาธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๔๗             
และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
  “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาอบรมท่ีมหาวิทยาลัย                   
จัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายถึง นักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาอบรมท่ีมหาวิทยาลัย                
จัดใหในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 
  “เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินคาบำรุงการศึกษา  คาลงทะเบียนรายวิชา            
และคาธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบนี้  ผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินท่ี         
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มหาวิทยาเรียกเก็บตามระเบียบนี้  รวมท้ังเงินอ่ืนใดท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเปนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 
 ขอ  ๖  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย                  
เปนรายภาคเรียนหรือเปนรายปการศึกษาหรือเปนรายครั้ง  แลวแตกรณี  ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๗  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในวันลงทะเบียนเรียน  
หรือวันอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูกำหนด  ท้ังนี้ตองไมเกิน  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  ยกเวน                   
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายครั้ง 
 ขอ  ๘  ผูชำระเงินชากวากำหนดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีท่ีจะผอนผันไดแตท้ังนี้ตอง                
ไมเกิน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีครบกำหนดตามขอ  ๗  และตองชำระคาปรับ 
 เม่ือพนระยะเวลาผอนผันตามวรรคแรก  นักศึกษาผูนั้นไมมีสิทธิเรียนในภาคเรยีนนั้น  เวนแตมี
หลักฐานเช่ือถือไดวาขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง 
 ขอ  ๙  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต  
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  และไม เกิน   ๑๕  หนวยกิ ต  สำหรับนักศึกษาภาคพิ เศษ  หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดในแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๐  นักศึกษาผูใดท่ีไมชำระคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา                
กอนวันเริ่มสอบปลายภาค  ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ  ๑๑  เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา  จะไมคืนใหแก           
นักศึกษา  ยกเวนนักศึกษาลาออกภายใน  ๗  วัน  หรือถึงแกกรรมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดภาค
เรียนโดยใหอธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหรอยละ  ๕๐  ของคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ 
 อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติจายเงินคืนใหนักศึกษาเต็มจำนวนท่ีเรียกเก็บไดในกรณีนักศึกษาผู
นั้นถูกลงโทษใหพักการเรียนตามคำส่ังของมหาวิทยาลัย หรือพนสภาพนักศึกษาตามคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
และนักศึกษาผูนั้นไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นไวกอนแลว 
 ขอ  ๑๒  นักศึกษาท่ีประสบภัยพิบัติ  หรือปญหาอุปสรรคอื่น ๆ มหาวิทยาลัยพิจารณาผอนผัน  
หรือยกเวนการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามความเหมาะสม  โดยจัดเปนประกาศมหาวิทยาลัย  
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ขอ  ๑๓  การเก็บเงินตามระเบียบนี้ใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๔  เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บตามระเบียบนี้ใหมหาวิทยาลัยนำฝากธนาคาร
พาณิชยหรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๕  สำหรับนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนระเบียบนี้ประกาศใช  ใหใชระเบียบท่ีใช
บังคับในขณะนั้นไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขอ  ๑๖  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิด
ปญหาจากการใชระเบียบนี้  และมีอำนาจจัดทำประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
 

                      อาวุธ  ศรีศุกรี (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

------------------------------------------------- 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการ
ยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไวดังตอไป 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 
  ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  และประกาศอื่นใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบียบนี้   
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๑๑  ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ขอ ๑๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา จะไมคืนใหแก
นักศึกษา เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาถึงแกกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา โดยใหอธิการบดีอนุมัติ
จายเงินคืนให รอยละ ๕๐ ของคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ หรือ 
 (๒) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมีจำนวนหนวยกิตนอยกวาท่ีกำหนดตามประก าศของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งออกความตามในขอ ๖ และเมื่อนักศึกษาย่ืนคำรองขอคืนเงิน ใหอธิการบดีอนุมัติการ
จายเงินคืนใหนักศึกษาตามท่ีกำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งออกตามความในขอ ๖ หรือ 
 (๓) นักศึกษาถูกลงโทษใหพักการศึกษาตามคำส่ังของมหาวิทยาลัย หรือพนสภาพนักศึกษา             
ตามคำส่ังของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาผูนั้นไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นไว กอนแลว                   
ใหอธิการบดีอนุมัติจายเงินคืนใหเต็มจำนวนเงินท่ีเรียกเก็บ” 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
         

ถนอม  อินทรกำเนิด 
(ถนอม  อินทรกำเนิด) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------------------- 
 
  ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบ  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 
  ขอ ๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บลักษณะเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 
๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ 

๒.๑.๑  อัตราคาธรรมเนียม 
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะ

เหมาจายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ 
๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ตามอัตราท่ีกำหนดในตารางแนบทายประกาศนี้ 
ท้ังนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาปกติท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือส่ังใหพักการศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑.๒  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ป และ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป หรือ กรณีมหาวิทยาลัย
กำหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน แลวแตกรณี ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
ดังนี้ 

(๑) ลงทะเบียนเรียนไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๕๐ ตามอัตรา
คาธรรมเนียมในขอ ๒.๑.๑ 

(๒) ลงทะเบียนเรียน ๗ – ๑๒ หนวยกิต ใหเรียกเก็บ รอยละ ๗๐ ตามอัตรา
คาธรรมเนียมในขอ ๒.๑.๑ 

ท้ังนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผล
และความจำเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน  
ตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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 ๒.๑.๓  กรณีลงทะเบียนในภาคฤดูรอน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 
๕๐๐ บาท 

๒.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ท้ังนี้ตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามขอ ๒.๑.๓ 

๒.๑.๕ กรณีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท่ีเปนความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 
ในตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนไปตามขอตกลงของโครงการ 

๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ 
๒.๒.๑  อัตราคาธรรมเนียม 
นักศึกษาภาคพิเศษทุกหลักสูตรใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะ

เหมาจายเปนรายภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บ ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ 
๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน ตามอัตราท่ีกำหนดในตาราง
แนบทายประกาศนี้ ท้ังนี้ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหรือส่ังใหพักการศึกษา 
 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๒  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ป และ ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน ใหเรียก
เก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๗๐ ตามอัตราคาธรรมเนียมในขอ ๒.๒.๑ 

ท้ังนี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผล
และความจำเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียน ตาม
ขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๒.๒.๓  กรณีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา ณ  ศูนยการศึกษานอกพื้น ท่ีตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒.๒.๔  กรณีลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาภาคปกติ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ 

๒.๓ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ 
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีกำหนดไว

เฉพาะโครงการนั้น ๆ 
ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายคร้ัง 

๓.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน ๔๐๐ บาท 
๓.๒ คาปรับการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากำหนด ใหเสียคาปรับวันละ ๕๐ 

บาท แตไมเกิน ๑,๕๐๐  บาท 
๓.๓  คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

๓.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาปกติละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๓.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท 
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๓.๔  คาขอกลับคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากพนสภาพเพราะเหตุไมชำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาครั้งละ ๗๐๐ บาท และตองชำระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๓.๓  
ใหครบทุกภาคการศึกษาท่ีหยุดการเรียน 

๓.๕ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ครั้งละ ๓๐๐ บาท 
๓.๖ คาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
๓.๗ คาธรรมเนียมการโอนสภาพนักศึกษา ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
๓.๘ คาธรรมเนียมการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ครั้งละ  ๒,๐๐๐ บาท 
๓.๙ คาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรองผลการศึกษา  

ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท ท้ังนี้ ยกเวนหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยออกใหครั้งแรกเมื่อสำเร็จการศึกษา 

๓.๑๐ คาธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแทนเอกสาร
ตางๆ นอกเหนือจากขอ ๓.๙ ท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกใหแลว ฉบับละ ๕๐ บาท 

๓.๑๑ คาธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษา หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยเคยออกให
แลว ครั้งละ ๒๐๐ บาท 

๓.๑๒ คาลงทะเบียนบัณฑิต ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ใหมหาวิทยาลัยนำเขาบัญชีกองทุน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยกองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๓.๑๓ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรนานเกินกวาระยะเวลา ๓ เดือน 
นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ชุดละ ๕๐๐ บาท 

๓.๑๔ คาปรับกรณีการใชบริการหองสมุด ใหมหาวิทยาลัยกำหนดอัตราคาธรรมเนียม 
โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

๓.๑๕  คาธรรมเนียมการใชบริการอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา ใหมหาวิทยาลัย
กำหนดอัตราคาธรรมเนียมโดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 

ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเม่ือแรกเขาเปนนักศึกษา 
   คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท 
  เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอนคืนใหแก

นักศึกษาท่ีมิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมาย่ืนคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
โอนเงินเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชประกาศท่ีใช
บังคับในขณะนั้นตอไป จนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

     
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
                  ประพันธ   ธรรมไชย 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------- 
 

 ดวยเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖    ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และดวยความเห็นชอบของ  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ไวดังนี้  
  ขอ  ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป  
 ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคทายในขอ ๒.๑.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗   
 “อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
 ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคทายในขอ ๒.๒.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗   
 “อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง กรณีนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
 
        ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
         ประพันธ   ธรรมไชย 
             (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. ๒๕61 

------------------------------------------------- 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเห็นชอบ  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/๒๕61 เมื่อวัน ท่ี 8 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕61 จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕57 เปนตนไป 
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 2.2.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนด

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “2.2.2 กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกิน 12 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
4 ป และ 15 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป โดยนับรวมภาคฤดูรอน และมีจำนวน 
หนวยกิตนอยกวา 6 หนวยกิต ใหเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 70 ตามอัตรา
คาธรรมเนียมในขอ 2.2.1 

 ท้ังนี้ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะกอน หากมีเหตุผลและ
ความจำเปนตามวรรคหนึ่ง ใหนักศึกษาเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกอนการลงทะเบียนเรียนตามข้ันตอนท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด” 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕61 เปนตนไป   
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  8  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
                  ประพันธ  ธรรมไชย 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕6๓ 

------------------------------------------------- 
 

 ดวยเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการย่ิงขึ้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 255๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา 
  คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๕๐๐ บาท 
  เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอนคืนใหแก

นักศึกษาท่ีมิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมาย่ืนคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
โอนเงินเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

  อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาการยื่นคำรองขอคืนเงินประกัน
ทรัพยสินเสียหายก็ได ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเปนเหตุสุดวิสัยและมีความจำเปน เทานั้น” 

ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเมื่อแรกเขาเปนนักศึกษา 
  คาประกันทรัพยสินเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท 
  เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหแยกบัญชีรับไวตางหากเปนเงินฝากถอนคืนใหแก

นักศึกษาท่ีมิไดทำทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเสียหาย และมาย่ืนคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับจากวัน
สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา หากไมมาถอนคืนภายในกำหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัย
โอนเงินเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 
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  อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาการยื่นคำรองขอคืนเงินประกัน
ทรัพยสินเสียหายก็ได ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเปนเหตุสุดวิสัยและมีความจำเปน เทานั้น” 

    
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 
                  ประพันธ  ธรรมไชย 

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕6๔ 

------------------------------------------------- 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเห็นชอบ  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
จึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ใหยกเลิกตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๕๙ และใหใชตารางแนบทายประกาศนี้แทน 

ขอ ๒ กรณีนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนนักศึกษาอยูกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ ใหใชประกาศท่ีใช
บังคับในขณะนั้นตอไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 
ท้ังนี้ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
                  ชาตรี  มณีโกศล 

(รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เร่ือง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  

หลักสูตร ท่ี สาขาวิชา 
คาธรรมเนียมการศึกษา

ตอภาคการศึกษา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ครุศาสตรบัณฑิต ๑ สายสังคมศาสตร ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๒ สายวิทยาศาสตร ทุกสาขาวิชา ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางประเทศ  ๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 
๓ ภาษาจีนธุรกิจ ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
๔ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๒ การจัดการธุรกิจนานาชาติ ๑๗,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 
๓ การจัดการธุรกิจการบิน ๓๐,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
นิติศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
บัญชีบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ๑ ทุกสาขาวิชา  ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. 2550 

------------------------------- 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 9 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียบวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สวนราชการ”  หมายความวา สวนราชการตามมาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวา  สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงต้ัง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ขอ 6 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังตอไปนี้ 
  (1) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
บัตร หรือประกาศนียบัตร 
  (2) วุฒิบัตร 
  (3) ใบรับรองผลการศึกษา 
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  (4) ใบรับรองคุณวุฒิ 
  (5) ใบรายงานผลการศึกษา 
  (6) ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 ขอ 7 แบบพิมพหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 ใหใชแบบพิมพท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
กรณีมีการเปล่ียนแปลงแกไขแบบพิมพใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ  
สภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 8 ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาตาง ๆ ใหรัดกุม โดยมีบัญชีรับจายเปนหลักฐานเพื่อตรวจสอบได 
 ขอ 9 วันท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักฐานแสดงผลการศึกษา ใหถือเอาวันท่ีสำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
 ขอ 10 การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 (1) 
  (1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 
6 (1) ใหเฉพาะผูท่ีสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสภามหาวิทยาลัยแลว 
  (2) หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 (1) ทุกฉบับ ใหอธิการบดีและนายก 
สภามหาวิทยาลัยลงนามแลวประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
  (3) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนผูท่ีไดรับอนุมัติการใหปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 11 การออกวุฒิบัตร 
  (1) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการใหการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ให
มหาวิทยาลัยมีอำนาจออกวุฒิบัตรแกผูท่ีเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมนั้น ๆ ได 
  (2) ใหอธิการบดีและหรือผูอำนวยการฝกอบรมลงนามพรอมกับประทับตราดุนของ
มหาวิทยาลัยในวุฒิบัตรท่ีออกให 
  (3) ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมจัดทำทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 12  การออกใบรับรองผลการศึกษา 
  (1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูท่ี
สำเร็จการศึกษาแลว และกำลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
  และ อาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูท่ีศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และกำลังรออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาก็ได แตใบรับรองนี้จะมีอายุการใชเพียง 90 วัน นับแตวันท่ีออกให 
  (2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ี
ออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน 
  (3) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและ
ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 13  การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
  (1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออก
ใบรับรองคุณวุฒิ แก ผู ท่ีสำเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร และไดรับอนุมั ติการใหปริญญา 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  <<   107 
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรแลว แตยังไมไดรับ
ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร 
  (2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิท่ีออกให
เก็บไวเปนหลักฐาน 
  (3) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและให
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 14  การออกใบรายงานผลการศึกษา 
  (1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผู ท่ี
กำลังศึกษาหรือผูท่ีสำเร็จการศึกษาแลว โดยย่ืนคำรองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  (2) ใบรายงานผลการศึกษาท่ีออกใหครั้งแรกใหออกเปนภาษาไทย กรณีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาครั้งตอไปอาจออกใหเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 
  (3) ใบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู ท่ีกำหลังศึกษา ใหรายงานผลการศึกษาถึง 
ภาคการศึกษาท่ีมีผลการศึกษา 
  (4) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
อธิการบดีมอบหมาย ลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 15  การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
  (1) ในกรณีท่ีหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 สูญหายหรือชำรุดใหสำนักสงเสริม
วิชาการ พิจารณาออกใบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอย่ืนคำรองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  (2) ในกรณี ท่ีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไม สามารถจะออก 
ใบรายงานผลการศึกษาได  ถาผูมาย่ืนคำรองขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา  
ซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเช่ือถือได ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกใบแทนโดย
ไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย 
  (3) ใบแทนทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมายลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 16  ใหมหาวิทยาลัยจัดทำคำช้ีแจงและคำอธิบายการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ตามขอ 6 โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 17  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ท่ีวาดวยคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา แลวแตกรณี 
 ขอ 18  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕50 

 
              อาวุธ  ศรีศุกรี 
       (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



108   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 

------------------------------- 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น และเพื่อให
สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
หมวก 9 เกณฑการสำเร็จการศึกษาและการใหปรญิญา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม  
พ.ศ. 2553 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียบวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ใหเพิ่มบทนิยามคำวา “ผูอำนวยการ” และคำวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตอทาย  
บทนิยามคำวา “นายทะเบียน” ในขอ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2551 ในสังกัด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 5  ใหอธิการบดีแตงต้ัง “นายทะเบียน” จากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับ
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
 ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 12  การออกใบรับรองผลการศึกษา 
 (1) สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูท่ีสำเร็จ
การศึกษาแลวและกำลังรออนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  หรืออาจจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผู ท่ีศึกษารายวิชาตาง ๆ 
ครบถวนตามหลักสูตรและกำลังรออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาก็ได ท้ังนี้ ใบรับรองผลการศึกษาจะมีอายุการใช
เพียง 90 วัน นับแตวันท่ีออกให 
 (2) ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกให
เก็บไวเปนหลักฐาน 
 (3) ใบรับรองผลการศึกษาตาม (1) ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและให
ผูอำนวยการลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 13 (3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 13  การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 (3) ใบรับรองคุณวุฒิตาม (1) ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายของนักศึกษาและให
ผูอำนวยการลงนามพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 8 ใหยกเลิกความในขอ 14 (4) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 (4) ใบรายงานผลการศึกษาตาม (1) ใหนายทะเบียนและผูอำนวยการลงนามพรอมกับ
ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 15 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
 (1) ในกรณีท่ีหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามขอ 6 (1) (2) และ (4) สูญหายหรือชำรุดให
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาออกใบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคำรองขอ
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 (2) ในกรณีท่ีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไมสามารถจะออกใบรายงานผล
การศึกษาได ถาผูมาย่ืนคำรองขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นแสดงผลการศึกษา ซึ่งอธิการบดีพิจารณา 
เห็นวาเปนหลักฐานท่ีเช่ือถือได ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียด
ผลการศึกษา และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวดวยวาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหายหรือชำรุด 
 (3) ใบแทนตาม (1) และ (2) ใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมายลงนามในใบแทนพรอมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย” 
 ขอ 10  ใหยกเลิกความในขอ 18 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การออก
หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 18  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้” 

 
ประกาศ   ณ  วันท่ี  25  มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕53 

 
              อาวุธ  ศรีศุกรี 
       (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสำหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

------------------------------ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

เปนปท่ี  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรกำหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ             
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  
วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๓” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหกำหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ดังตอไปน้ี 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 
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(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.บ.” 

(๓) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 

(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 

(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 

(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป .ด .”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 

(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 

(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
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(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม” 
(ค) ตรี  เรยีกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.” 

(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสองช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ”  ใชอักษรยอ  “ส.ม” 

ท้ังนี้  หากมีสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหระบุช่ือสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 
มาตรา  ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีสามช้ัน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทำดวยผาหรือแพรสีดำ  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ   

ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีแถบกำมะหย่ีสีดำ  กวาง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขาง
และโอบรอบคอเส้ือ  และมีผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ัง
สองขางถัดจากแถบกำมะหยี่สีดำ  แขนเส้ือยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขนท้ังสองขางมีแถบกำมะหย่ีสีดำ                   
กวาง  ๓  เซนติเมตร  ยาว  ๓๘  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง                  
๐.๔  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จำนวนสามแถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวางแถบ                   
๒.๕  เซนติเมตร  ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดำ  กวาง  ๘  เซนติเมตร  โอบรอบ 

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทำดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทำดวยผาหรือแพรสีดำเชนเดียวกับ            
ตัวเส้ือ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดท่ีริมท้ังสอง
ขาง  ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองท้ังสองขางมีแถบกำมะหย่ีสีตามสีประจำสาขาวิชา  กวาง  ๒.๕  
เซนติเมตร   ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชา  ขาง
ละ  ๑  เซนติเมตร  ดานหลังเย็บเปนส่ีเหล่ียม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดท่ี
ริมดานบนและดานลาง  ดานซายและดานขวาพับเปนจีบซอนกัน  จำนวนสองทบ  กวางทบละ  ๗  
เซนติเมตร  มีเชือกเกลียวสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๘  เซนติเมตร  ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลาง
แผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕  เซนติเมตร  มีตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยผา  และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลือ
ทองรูปวงรี  ขนาด  ๖.๕  เซนติเมตร  ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังท้ังสองขาง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตแถบกำมะหยี่สีดำ  ตอนกลางแขน 
ท้ังสองขางมีจำนวนสองแถบ 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตแถบกำมะหยี่สีดำ  ตอนกลางแขนท้ังสองขาง
มีจำนวนหนึ่งแถบ 
 มาตรา  ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มี ลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดบนฐานซึ่งรองรับดวยโลหะสีดำ  และ  
มีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัย  “นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา” 
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 มาตรา  ๖ ครุยประจำตำแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจำตำแหนงของนายก 
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม          
มีดังตอไปน้ี 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยดวยผาหรือแพรสีดำ  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ  ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีผาตาดสีเหลืองทอง  กวาง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาท้ังสองขางและโอบรอบคอเส้ือ  และมีแถบกำมะหย่ีสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง  แขนเส้ือยาวตกขอมือ  ตอนกลางแขนท้ัง
สองขางมีแถบกำมะหย่ีสีดำ กวาง  ๓  เซนติเมตร  ยาว  ๓๘  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จำนวนส่ีแถบติดเรียงกัน  ระยะหาง
ระหวางแถบ  ๒.๕  เซนติเมตร  ปลายแถบท้ังสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด  ปลายแขนปลอย
และมีแถบผาตวนสีดำ  กวาง  ๘  เซนติเมตร  โอบรอบ 

ใหมีผาคลองคอ  ดานในทำดวยผาตวนสีเหลืองทอง  ดานนอกทำดวยผาหรือแพรสีดำเชนเดียวกับ            
ตัวเส้ือ  ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม  มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดท่ีริมท้ังสอง
ขาง  ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองท้ังสองขาง  มีผาตาดสีทอง  กวาง  ๒.๕  เซนติเมตร   ติดโดยมี
ระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง  ขางละ  ๑  เซนติเมตร  ดานหลังเย็บเปนส่ีเหล่ียม  
มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดท่ีริมดานบนและดานลาง  ดานซายและดานขวา
พับเปน จีบซอนกัน   จำนวนสองทบ   กวางทบละ   ๗   เซนติเมตร  มี เชือกเกลียวสีทอง  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  ๐.๘  เซนติเมตร  ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผนหลัง  และมีพูหอยสีทอง  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๑๕  เซนติเมตร  มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยผา  และ
ปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลือทองรูปวงรี  ขนาด  ๖.๕  เซนติเมตร  
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังท้ังสองขาง 

ใหมีสายรอยประกอบครุยประจำตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ทำดวยโลหะสีทอง  
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ทำดวย
โลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลท้ังสองขาง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  เวนแตไมมีสายสรอย
ประดับ  และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสาบ
ดานหนาท้ังสองขาง 

(๓) อธิการบดี  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เวนแตสาบดานหนาท้ังสองขางและ              
โอบรอบคอเส้ือทำดวยแถบกำมะหย่ีสีน้ำเงินเขม  กวาง  ๗  เซนติเมตร  และมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองทอง  
กวาง  ๑  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางถัดจากแถบกำมะหยี่สีน้ำเงินเขม  และ              
มีสายสรอยทำดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  กึ่งกลางสายสรอยประดับ                 
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลท้ังสองขาง 

(๔) รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอำนวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ  เชนเดียวกับอธิการบดี  เวนแตไมสายสรอยประดับและมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทำดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสาบดานหนาท้ังสองขาง 

(๕) คณาจารย  เชนเดียวกับรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอำนวยการ  หัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานนะเทียบเทาคณะ  เวนแตสาบดานหนาท้ังสองขางและโอบรอบคอเส้ือ             
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ทำดวยแถบกำมะหยี่สีดำ  กวาง  ๗  เซนติเมตร  และมีแถบกำมะหยี่สีเหลืองทอง กวาง  ๑  เซนติเมตร  
เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาท้ังสองขางถัดจากแถบกำมะหย่ีสีดำ  และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทำ
ดวยโลหะดุนนูนสีเงิน  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสาบดานหนาท้ังสองขาง 
 มาตรา  ๗ สีประจำสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี สีฟาเทา 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา สีฟา 
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร สีน้ำเงิน 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีน้ำตาล 
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร สีเหลือง 
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร สีแสด 
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สีเขียวหัวเปด 
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สีชมพูสม 
มาตรา  ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทำครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย

ประจำตำแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง 
มาตรา  ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
       นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา  การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด  และจะใช
อักษรยอสำหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกำหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของ                   
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจำเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสำหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

------------------------------ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เปนปท่ี  ๖  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหั ว  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในนสาขาวิชา  อักษรยอ
สำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ.๒๕๔๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสำหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๔” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีการวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓ ใหกำหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ดังตอไปน้ี 
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(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 

(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.บ.” 

(๓) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 

(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 

(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 

(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป .ด .”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 

(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
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(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 

(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.” 

(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอกัษรยอ  “ปร.ด” 
(ข) โท  เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม” 
(ค) ตรี  เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.” 

ท้ังนี้  หากมีสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหระบุช่ือสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรเพิ่มขึ้น สมควรกำหนดปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรยอสำหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาดังกลาว จึงจำเปนตองตรา พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง พ.ศ.๒๕๕๐ 
------------------------------ 

 
 เพื่ออนุวัติตามมาตรา  ๖๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๐  เมื่อวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  การใชครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในขอบังคับนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “ผูบริหาร” หมายความวา อ ธิ ก า ร บ ดี   ร อ งอ ธิ ก า ร บ ดี   คณ บ ดี   
ผูอำนวยการสถาบัน  ผูอำนวยการสำนัก  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐาน
เทียบเทาคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณาจารย” หมายความวา คณาจารยประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ตามมาตรา  ๕๑  และใหหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบั ติหนาท่ีผูสอนและทำงาน
ประจำในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ  ๕ ผูมีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะ  ตองเปนผูไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ  ๖ ผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะ  ตองเปนผูไดรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ขอ  ๗ ผูมีสิทธิสวมครุยประจำตำแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตองเปนผูดำรงตำแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  และคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๘ การสวมครุยวิทยฐานะ  ใหสวมทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบราชการหรือชุด
สุภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  โดยจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ขอ  ๙ การสวมครุยประจำตำแหนง  ใหสวมทับเครื่องแบบราชการ  หรือชุดสุภาพ 
 ขอ  ๑๐ การสวมครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหนง  ใหใชในโอกาสดังตอไปนี้ 

(๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(๒) พิธีไหวครู 
(๓) งานพิธีการอื่นของมหาวิทยาลัยหรือในโอกาสท่ีเหมาะสม 

 ขอ  ๑๑ การประดับเข็มวิทยฐานะ  ใหประดับท่ีอกเส้ือดานขวาเมื่อแตงเครื่องแบบหรือท่ีปกเส้ือ
สากลดานซาย 
 ขอ  ๑๒ ผูท่ีสวมครุยวิทยฐานะ  ครุยประจำตำแหนง  และประดับเข็มวิทยฐานะ  ตองประพฤติตน
สุภาพเรียบรอย  มีเกียรติ  และอยูในลักษณะทีเหมาะสมไมกอให เกิดความเส่ือมเสียตอตนเองและ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๓ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหนง  โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือ
แสดงดวยประการใด ๆ วา  ตนมีตำแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา  ประกาศนียบัตรช้ันสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไมมี  ถาไดกระทำเพื่อใหบุคคลอื่นเช่ือวาตนมีสิทธิท่ีจะใช
หรือมีตำแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  คือ  ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือท้ังจำ           
ท้ังปรับ 
 ขอ  ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
       อาวุธ   ศรีศุกรี 
    (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย กิจกรรมนักศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

------------------------------ 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เพ่ือใหการจัดต้ังองคกรดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔               
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย  กิจกรรมนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คำส่ัง  หรอืประกาศอื่นใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในขอบังคับนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “รองอธิการบดี”  หมายความวา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “คณะ”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดต้ังสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  และใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานภายใน  และหัวหนาหนวยงาน
ภายในท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษา 
 “องคการนักศึกษา”  หมายความวา  องคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สภานักศึกษา”  หมายความวา  สภานกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “สโมสรนักศึกษาคณะ”  หมายความวา  สโมสรนักศึกษาคณะท่ีเปดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “ชมรม”  หมายความวา  ชมรมท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดต้ังขึ้นตามท่ีกำหนดไว
ในขอบังคับนี้ 
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย            
จัดใหเรียนในเวลาราชการ  และหากมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
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 “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ี เขารับการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  และหากมีความเปนมหาวิทยาลัยอาจจัด
ใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ี
ศึกษาในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี  ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
 “ประธานรุน”  หมายความวา  ผูแทนนักศึกษาหรือหัวหนากลุมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
ในแตละช้ันปของสาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปดสอน  ท้ังการ
จัดการศึกษาในสถานท่ีต้ังและนอกท่ีต้ัง 
 ขอ  ๕ ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๑ 
นโยบายและวัตถุประสงค 

 
 

 ขอ  ๖ นโยบายของการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาตามขอบังคับนี้  ใหเปนไปเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการตามวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ขอ  ๗ การดำเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑) สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยฝกฝนและปลูกฝงนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  
รวมทั้งเคารพสิทธิและหนาท่ีของผูอื่น 

(๒) สงเสริมความรู  ความสามารถ  และความรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา  เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนานักศึกษา  ท้ังในดานประสบการณ  วิชาการ  และวิชาชีพ 

(๓) สงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสียสละ  ความสามัคคี  และ
ความรับผิดชอบ 

(๔) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสำนึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ 

(๕) สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๖) เช่ือความสัมพันธ  แลกเปล่ียนเรียนรู  ประสบการณ  และความรูความเขาใจระหวาง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยและกับสถาบันอื่น 

(๗) สงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคี  ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา  มีบุคลิกภาพ  พลานามัย  
และมนุษยสัมพันธที่ดี 

(๘) ผดุงและดำเนินงานเพื่อเผยแพรเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังใหมีความรักและความ
ผูกพันตอมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาที่ของนักศึกษา 

 
 
 ขอ  ๘  สิทธิของนักศึกษามีดังนี้ 

(๑) การไดรับการศึกษา  การบริการ  และการเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา
โดยเทาเทียมกัน 

(๒) การแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  โดยเปดเผย  ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(๓) การเสนอขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอกรดำเนินกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อความ
เจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๙  หนาท่ีของนักศึกษามีดังนี้ 

(๑) ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรอยางเต็มกำลังความสามารถ 
(๒) แตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(๓) รักษาไวซึ่งความสามัคคี  ช่ือเสียง  เกียรติของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
(๔) ใหความรวมมือและชวยเหลือในการดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอง กับนโยบายและ

วัตถุประสงคของขอบังคับนี้ 
(๕) ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  คำส่ังและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด  ๓ 

การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษา 
 

 
ขอ  ๑๐ การจัดองคกรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  ใหมีดังนี้ 
(๑) สภานักศึกษา  เรียกช่ือวา  “สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”  มีช่ือยอวา                 

“สน .มร .ชม .”   และเรียก ช่ือเปนภาษาอั งกฤษวา  “ Chiang Mai Rajabhat University Student 
Council” มีช่ือยอวา  “CMRUSC”   

(๒) องคการนักศึกษา  เรียกช่ือวา  “องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”  มีช่ือยอ
วา  “อน.มร.ชม.”  และเรียกช่ือเปนภาษาอังกฤษวา  “Chiang Mai Rajabhat University Student 
Union”             มีช่ือยอวา  “CMRUSU” 

(๓) สโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย  เรียกช่ือวา  “สโมสรนักศึกษา (ตามดวยช่ือคณะหรือ
วิทยาลัย)” และเรียกช่ือเปนภาษาอังกฤษวา  “Student Union of Faculty of (ตามดวยชื่อภาษาอังกฤษ
ของคณะหรือวิทยาลัย)” 
 ขอ  ๑๑ นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา  ใหมีดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ขอ  ๑๒ นักศึกษาภาคปกติหรือนักศึกษาภาคพิเศษอาจรวมกลุมเพื่อจัดต้ัง “ชมรม” ขึ้น                  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อดำเนินกิจกรรมดานใดดานหนึ่ งโดยเฉพาะ   และใหอยู ในความดูแลของ
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คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาหรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษแลวแต
กรณี 

ชมรมท่ีจัดต้ังขึ้นตามวรรคหนึ่งจะตองมีระเบียบการดำเนินกิจกรรมของชมรมนั้น ๆ ตามท่ีกำหนด
ไวในขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๔ 
สภานักศึกษา 

 
  
 ขอ  ๑๓ สภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาซึ่งไดมาจากการเลือกต้ังภายในของแต
ละคณะหรือวิทยาลัย  คณะหรือวิทยาลัยละสามคน  โดยไมซ้ำช้ันป 
 หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ใหอธิการบดีพิจารณาแตงต้ังผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนสมาชิกสภานักศึกษา 
 ขอ  ๑๔ ผูมี สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาตองมีสภาพเปนนักศึกษาในภาค
การศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
 ขอ  ๑๕ ผูมีสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
(๒) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษ

มาแลว  ไมต่ำกวาหนึ่งป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
(๓) มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
(๔) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินส่ีป  ในปท่ีเขาดำรงตำแหนง 
ขอ  ๑๖ สมาชิกสภานักศึกษา  มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ี  ๑  มีนาคม             

ของแตละป 
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  สมาชิกสภานักศึกษาพนจากตำแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาพักการศึกษา 
(๔) ถูกลงโทษทางวนิัยนักศึกษา 
(๕) สมาชิกสภานักศึกษามีมติใหถอดถอน 
(๖) อธิการบดีมีคำส่ังใหพนจากตำแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาท่ีมี
อยู 
ขอ  ๑๗ ใหท่ีประชุมสภานักศึกษาเลือกสมาชิกสภานักศึกษาเขาดำรงตำแหนงกรรมการสภา

นักศึกษา  ดังนี้ 
(๑) ประธานสภานักศึกษา 
(๒) รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง 
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(๓) รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง 
(๔) เลขานุการสภานักศึกษา 
(๕) ประชาสัมพันธ 
โดยกรรมการตาม (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหท่ีประชุมดำเนินการเลือกในการประชุมครั้งแรก 
กรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหประธานสภานักศึกษาเปนผูเสนอ 
ขอ  ๑๘ ใหผูไดรับเลือกเปนประธานสภานักศึกษาตามขอ ๑๗ (๑) นำรายช่ือกรรมการสภา

นักศึกษา  ตามขอ  ๑๗  เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
เลขานุการสภานักศึกษาอาจเสนอขอแตงต้ังนักศึกษาเปนผูชวยเลขานุการสภานักศึกษาจำนวนไม

เกินสามคนก็ได 
ประชาสัมพันธอาจเสนอขอแตงต้ังนักศึกษาเปนผูชวยประชาสัมพันธจำนวนไมเกินสองคนก็ได 
ขอ  ๑๙ ใหคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ซึ่งอาจประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณ 
(๒) คณะกรรมาธิการกิจการนักศึกษา 
(๓) คณะกรรมาธิการอื่นตามความจำเปนท่ีสภานักศึกษาเห็นสมควร 
กรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง  ใหสภานักศึกษาแตงต้ังจากสมาชิกสภานักศึกษา  หรือหากมีความ

จำเปนอาจแตงต้ังจากนักศึกษาท่ีมิไดเปนสมาชิกสภานักศึกษาก็ได 
ขอ  ๒๐ สมาชิกสภานักศึกษาจะดำรงตำแหนงในสภานักศึกษาตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ได

เพียงตำแหนงเดียว 
ขอ  ๒๑ สภานักศึกษามีอำนาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) กำกับและติดตามการดำเนินงานขององคการนักศึกษา  ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดแถลงไว                

ตอสภานักศึกษา 
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจำปขององคการนักศึกษา 
(๓) ตรวจสอบทรัพยสินและการบัญชีขององคการนักศึกษา 
(๔) ใหขอเสนอแนะตอองคการนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานดานจาง ๆ  
(๕) เสนอมหาวิทยาลัยใหมีหรือใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบหรือขอบงัคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ   

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา 
(๖) เสนอความคิดตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน ในสวน

ท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอนักศึกษาโดยตรง 
(๗) วางระเบียบหรือขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของสภานักศึกษา  ซึ่งตองไมขัด

หรือแยงกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๘) แตงต้ังคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย 
(๙) การขอเอกสารหรือขอมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาหรือนักศึกษาท่ี

เกี่ยวของมาช้ีแจงและใหความเห็นประกอบการพิจารณาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของสภานักศึกษา 
(๑๐) ลงมติไมไววางใจคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ 
ขอ ๒๒ สมาชิกสภานักศึกษาทีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เขารวมประชุมและลงมติในการประชุมสภานักศึกษา 
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(๒) รับฟงและรวบรวมความคิดเห็น  ตลอดจนขอเสนอแนะของนักศึกษาท้ังปวง  แลวกล่ันกรอง
เสนอตอสภานักศึกษา รวมท้ังคนควา  แสวงหาขอเท็จจริงเสนอตอท่ีประชุมสภานักศึกษา  เพื่อประกอบ             
การพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ 

(๓) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย 
ขอ  ๒๓ ประธานสภานักศึกษามีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) เปนประธานในการประชุมสภานักศึกษา 
(๒) ควบคุมดูแลและดำเนินการในกิจการของสภานักศึกษา 
(๓) เปนผูแทนของสภานักศึกษาในกิจการท้ังปวงของสภานักศึกษา 
(๔) เสนอแตงต้ังเลขานุการและประชาสัมพันธตอสภานักศึกษา 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีขอบังคัลหรือระเบียบกำหนดไว 
ขอ  ๒๔ รองประธานสภานักศึกษามีหนาท่ีชวยประธานสภานักศึกษาในการประชุมและกิจการ

สภานักศึกษาตามท่ีประธานสภานักศึกษามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงประธานสภานักศึกษา  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรอง

ประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งทำหนาท่ีแทน  กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงรองประธานสภานักศึกษาคนท่ี
หนึ่ง  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง  ทำหนาท่ีแทน  และใน
กรณีนี้ใหรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง  หรือรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง  แลวแตกรณี  มี
หนาท่ีเชนเดียวกับประธานสภานักศึกษาตามท่ีกำหนดไวในขอ  ๒๒ 

ขอ  ๒๕ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี  ดังนี้ 
(๑) ประสานงานท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภานักศึกษา 
(๒) เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใช  จัดทำระเบียบวาระ                   

การประชุมดวยความเห็นชอบของประธานสภานักศึกษา  ดำเนินการนัดประชุมสภานักศึกษาพรอมจัดสง
เอกสารประกอบการประชุม 

(๓) ดำเนินการระหวางการประชุมนับจำนวนสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมครบองคประชุม
หรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวเพื่อการ
พิจารณา  จดบันทึกคำอภิปรายและมติท่ีประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการประชุมท่ีสมบูรณตอไป 

(๔) ดำเนินการหลังการประชุม  จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป  ดำเนินการแจงมติท่ีประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป 

(๕) จัดเก็บรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมสภานักศึกษาในเรื่องตาง ๆ ใหเปนระบบ  เปน
หมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนควา  เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิงรวมท้ังการเก็บรักษา
เอกสารและส่ือท่ีใชบันทึกการประชุมของสภานักศึกษา 

(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ี
กำหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ  ๒๖ ประชาสัมพันธมีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดำเนินงานของสภานักศึกษา 
(๒) จัดทำเอกสาร  ส่ิงพิมพ  และส่ืออ่ืน ๆ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสภา

นักศึกษา 
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(๓) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีประธานสภานักศึกษาหรือสภานักศึกษามอบหมาย  หรือตามท่ี
กำหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ  ๒๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาใหมีการเรียกประชุมสภา
นักศึกษาเพ่ือสมาชิกไดมาประชุมกันครั้งแรก  โดยตองมีสมาชิกสภานักศึกษามาประชุมไมนอยกวารอยละ  
๗๕              ของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 

การเรียกประชุมตามวรรคท่ีหนึ่ง  ใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดำเนินการเรียกประชุมเพื่อให
สมาชิกสภานักศึกษาดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษาตามขอ  ๑๗  โดยใหท่ีประชุมเลือก
สมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทำหนาท่ีประธานท่ีประชุมเปนการช่ัวคราว 

การเลือกประธานสภานักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษาแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกไดหนึ่งช่ือ              
การเสนอน้ันตองมีจำนวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน   ถามีการเสนอช่ือผูใดเพียงช่ือเดียว                    
ใหถือวาผูถูกเสนอช่ือนั้นเปนผูไดรับเลือก  ถามีการเสนอช่ือหลายช่ือใหออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ                
นับคะแนนโดยเปดเผย  กรณีมีผูไดรับคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเลือกเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดท่ี
เทากัน  และใหประธานท่ีประชุมประกาศช่ือผูไดรับเลือกตอท่ีประชุม 

การเลือกรองประธานสภานักศึกษา  ใหใชวิธีการเชนเดียวกับการเลือกประธานสภานักศึกษา  โดย
ใหเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่งเสียกอน  แลวจึงเลือกรองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง 

ขอ  ๒๘ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภานักศึกษา อาทิ  การเรียกประชุมสภานักศึกษา    
การจัดระเบียบวาระการประชุม  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม   การลงมติ  ตลอดจน           
การดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับวิธีการดำเนินการประชุม  ใหเปนไปตามประกาศของสภานักศึกษา 
 

หมวด  ๕ 
องคการนักศึกษา 

 
  

ขอ  ๒๙ องคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 
(๒) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 

 ขอ  ๓๐ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา  ประกอบดวย 
(๑) นายกองคการนักศึกษา 
(๒) อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่ง 
(๓) อุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีสอง 
(๔) เลขานุการ 
(๕) เหรัญญิก 
(๖) ประชาสัมพนัธ 
(๗) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกิน ๑๑ คน 
ขอ  ๓๑ นายกองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ไดมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปของนักศึกษา 
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ใหอธิการบดีพิจารณาแตงต้ังผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกองคการนักศึกษา 
ขอ ๓๒ ใหนายกองคการนักศึกษานำรายช่ือกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) 

(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
นายกองคการนักศึกษาอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตาม

วรรคหนึ่งก็ได 
ขอ ๓๓ ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีสภาพเปนนักศึกษาในภาค

การศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
ขอ ๓๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
(๒) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษ

มาแลว  ไมต่ำกวาหนึ่งป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
(๓) มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
(๔) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินส่ีป  ในปท่ีเขาดำรงตำแหนง 
ขอ  ๓๕ นายกองคการนักศึกษาและกรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ี ๑ มีนาคมของแตละป 
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ งแลว  นายกองคการนักศึกษาและ

กรรมการบริหารองคการนักศึกษาตามขอ ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตำแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาพักการศึกษา 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
(๕) สภานักศึกษาลงมติไมไววางใจท้ังเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ 
(๖) อธิการบดีมีคำส่ังใหพนจากตำแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
การพนจากตำแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจำนวนสมาชิกสภานักศึกษาเทาท่ีมี

อยูกอนครบวาระ และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

เมื่อนายกองคการนักศึกษาพนจากตำแหนงใหกรรมการบริหารองคการนักศึกษา ตามขอ ๓๐ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พนจากตำแหนงดวย  ในกรณีนี้ถาวาระการดำรงตำแหนงเหลืออยูนอยกวา ๑๘๐ วัน  
ใหอธิการบดีพิจารณาแตงต้ังผูรักษาการแทนนายกองคการนักศึกษา และใหผูรักษาการแทนนายกองคการ
ศึกษามอีำนาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูเหลือไมนอยกวา ๑๘๐ วัน  
ใหดำเนินการเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีพนตำแหนง และ  
ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ  ๓๖ คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามีอำนาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับองคการนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
(๒) กำหนดนโยบาย รวมท้ังจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปขององคการนักศึกษาเพ่ือ

เสนอตอสภานักศึกษา 
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(๓) ดำเนินงานกิจกรรมขององคการนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภานักศึกษา 
(๔) ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการดำเนินงานภายในองคการนักศึกษา ซึ่งไมขัดกับ

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
(๕) สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม 
(๖) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน

กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๗) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 

(๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอใหสภานักศึกษา
พิจารณา อยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๓๗ นายกองคการนักศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา และคณะกรรมการ

ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 
(๒) ควบคุมและดำเนินการในกิจการขององคการนักศึกษา 
(๓) เปนผูแทนขององคการนักศึกษาในกิจการท้ังปวงขององคการนักศึกษา 
(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามท่ีขอบังคับหรือระเบียบกำหนดไว 
ขอ  ๓๘ อุปนายกองคการนักศึกษามีหนาท่ีชวยนายกองคการนักศึกษาในการประชุมและกิจการ

องคการนักศึกษาตามท่ีนายกองคการนักศึกษามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงนายกองคการนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุป

นายกองคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่งทำหนาท่ีแทน  กรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงอุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ี
หนึ่ง หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุปนายกองคการศึกษาคนท่ีสอง ทำหนาท่ีแทน และในกรณีนี้
ใหอุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีหนึ่ง หรืออุปนายกองคการนักศึกษาคนท่ีสอง แล วแตกรณี มีหนาท่ี
เชนเดียวกับนายกองคการนักศึกษาตามท่ีกำหนดไวในขอ ๓๗ 

ขอ  ๓๙ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) ประสานงานท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการนักศึกษา 
(๒) เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใช  จัดทำระเบียบวาระ                   

การประชุมดวยความเห็นชอบของนายกองคการนักศึกษา  ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
องคการศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม 

(๓) ดำเนินการระหวางการประชุมนับจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารองคการศึกษา                  
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวเพื่อการพิจารณา  จดบันทึกคำอภิปรายและมติท่ีประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการ
ประชุมท่ีสมบูรณตอไป 

(๔) ดำเนินการหลังการประชุม  จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป  ดำเนินการแจงมติท่ีประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป 
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หมวด  ๖ 
สโมสรนักศึกษา 

 
  
 ขอ  ๔๕ สโมสรนักศึกษาเปนองคกรนักศึกษาภาคปกติในคณะหรือวิทยาลัย 
 ขอ  ๔๖ คณะกรรมการบริหารนักศึกษา แตละคณะหรือวิทยาลัย  ประกอบดวย 

(๑) นายกสโมสรนักศึกษา 
(๒) อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) ประชาสัมพันธ 
(๖) กรรมการอื่นอีกไมเกิน ๑๒ คน 
ขอ  ๔๗ นายกสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๑) ไดมาจากการเลือกต้ังท่ัวไปของนักศึกษาในคณะ

หรือวิทยาลัยนั้น ๆ 
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ใหคณบดีพิจารณาแตงต้ังผูไดรับเลือกตามวรรคสองเปนนายกสโมสรนักศึกษา 
ขอ  ๔๘ ใหนายกสโมสรนักศึกษานำรายช่ือกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓) 

(๔) (๕) และ (๖) เสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
นายกสโมสรนักศึกษาอาจเสนอคณบดีเพื่อขอถอดถอนกรมการบริหารสโมสรนักศึกษา                   

ตามวรรคหนึ่งก็ได  
ขอ  ๔๙ ผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาตองเปนนักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย

นั้น ๆ และตองเปนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
ขอ  ๕๐ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนนักศึกษาในสังกัดคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ  
(๒) เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีกำหนดใหมีการเลือกตั้ง 
(๓) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถาเคยถูกลงโทษทางวินัยตองพนโทษ

มาแลว  ไมต่ำกวาหนึ่งป  โดยนับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 
(๔) มีผลการศึกษาเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา  ๒.๐๐ 
(๕) ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินส่ีป  ในปท่ีเขาดำรงตำแหนง 
ขอ  ๕๑ นายกสโมสรนักศึกษาและกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) 

และ (๖) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ี ๑ มีนาคมของแตละป 
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ งแลว  นายกสโมสรนัก ศึกษาและ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พนจากตำแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาพักการศึกษา 
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(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
(๕) อธิการบดีมีคำส่ังใหพนจากตำแหนง  โดยระบุความผิดไวอยางชัดเจน 
ในกรณีท่ีกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ ๔๖ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  พนจากตำแหนง

กอนครบวาระ  และไดดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งแทนตน 

เม่ือนายกสโมสรนักศึกษาพนจากตำแหนงใหกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามขอ ๔๖ (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖)  พนจากตำแหนงดวย  ในกรณีนี้ถาวาระการดำรงตำแหนงเหลืออยูนอยกวา ๑๘๐ วัน              
ใหคณบดีพิจารณาแตงต้ังผูรักษาการแทนนายกสโมสรนักศึกษา และใหผูรักษาการแทนนายกสโมสรศึกษา             
มีอำนาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดำรงตำแหนงอยูเหลือไมนอยกวา ๑๘๐ วัน               
ใหดำเนินการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีพนตำแหนง และใหผู
นั้นอยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ  ๕๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีอำนาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอตอองคการศึกษา 
(๓) ออกประกาศเก่ียวกับการดำเนินงานภายในสโมสรนักศึกษา ซึ่งไมขัดกับขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
(๔) ใหความรวมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการนกัศึกษา 
(๕) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา คณะกรรมการประสานงาน

กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๖) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

(๗) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอให องคการ
นักศึกษา อยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

(๘) พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ
องคการนักศึกษา  สภานักศึกษา  หรือมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๕๓ นายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
(๒) ควบคุมและดำเนินการในกิจการของสโมสรนักศึกษา 
(๓) เปนผูแทนของสโมสรนักศึกษาในกิจการของสโมสรนักศึกษา 
(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีองคการนักศึกษามอบหมาย  หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามท่ี

ขอบังคับหรือระเบียบกำหนดไว 
ขอ  ๕๔ อุปนายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ีชวยนายกสโมสรนักศึกษาในการประชุมและกิจการ

สโมสรนักศึกษาตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษามอบหมาย 
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ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสโมสรนักศึกษา หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหอุป
นายกองคการสโมสรทำหนาท่ีแทน  และใหอุปนายกสโมสรนักศึกษามีหนาท่ีเชนเดียวกับนายกสโมสร
นักศึกษาตามท่ีกำหนดไวในขอ ๕๓ 

ขอ  ๕๕ เลขานุการสภานักศึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) ประสานงานท่ัวไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
(๒) เตรียมการกอนการประชุม  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใช  จัดทำระเบียบวาระ                   

การประชุมดวยความเห็นชอบของนายกสโมสรนักศึกษา  ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรศึกษาพรอมจัดสงเอกสารประกอบการประชุม 

(๓) ดำเนินการระหวางการประชุมนับจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษา                  
มาประชุมครบองคประชุมหรือไม  แจงระเบียบวาระการประชุมใหท่ีประชุมทราบ  เสนอรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีแลวเพื่อการพิจารณา  จดบันทึกคำอภิปรายและมติท่ีประชุมเพื่อเรียบเรียงเปนรายงานการ
ประชุมท่ีสมบูรณตอไป 

(๔) ดำเนินการหลังการประชุม  จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอท่ีประชุมพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งตอไป  ดำเนินการแจงมติท่ีประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบหรือดำเนินการตอไป 

(๕) จัดเก็บรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษาในเร่ืองตาง ๆ 
ใหเปนระบบ  เปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนควา  เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานหรือใชอางอิง
รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและส่ือท่ีใชบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

(๗) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรศึกษา
มอบหมาย  หรือตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี้ 

ขอ  ๔๐ เหรัญญิก มีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและการจายเงินทุกประเภทของสโมสรนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๒) จัดทำบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษา 
(๓) จัดทำรายงานการเงินตามขอ ๕๒ (๗) 
(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของกับการเงินของสโมสรนักศึกษาตามท่ีนายกสโมสรนักศึกษา

มอบหมาย 
ขอ  ๕๗ ประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบแถลงขาว หรือเผยแพรขาวสารการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
(๒) จัดทำเอกสาร ส่ิงพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธกิจการของสโมสร

นักศึกษา 
(๓) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีนายกสโมสรศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

มอบหมาย หรือทำตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ  ๕๘ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  อาทิ               

การเรียกประชุม  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม                   
การลงมติตลอดจนการดำเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับวิธีการดำเนินการประชุม  ใหเปนไปตามประกาศของ
สโมสรนักศึกษา 
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หมวด  ๗ 
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 

และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  
 ขอ  ๕๙ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกิน  ๑๕  คน 
ขอ  ๖๐ ประธานกรรมการตามขอ  ๕๙ (๑)  ไดมาจากการเลือกของท่ีประชุมหัวหนาหมูเรียน

ของนักศึกษาภาคพเิศษ 
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ  ๖๑ ใหผูไดรับเลือกตามขอ  ๖๐  นำรายช่ือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษตามขอ  ๕๙ (๒) และ (๓) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษตามขอ  ๕๙ (๒) และ (๓) ก็ได 
ขอ  ๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ

หนึ่งป  นับแตวันท่ี  ๑  มีนาคม ของแตละป 
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  กรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษ  พนตำแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาพักการศึกษา 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
(๕) อธิการบดีมีคำส่ังใหพนจากตำแหนง  
ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามขอ  ๕๙ (๒) และ (๓)  พนจาก

ตำแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตำแหนงเพียง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

เม่ือประธานกรรมการพนจากตำแหนงใหประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษตามขอ  
๕๙ (๒) และ (๓) พนจากตำแหนงดวย  ในกรณีนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณาแตงต้ัง
ประธานกรรมการใหม  และใหประธานกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นใหมนี้ดำเนินงานตามขอ  ๖๑  ตอไป  
โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษท่ีต้ังข้ึนใหมนี้อยูในตำแหนงเพียงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของคณะกรรมการชุดเดิม 

ขอ  ๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมีอำนาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษท้ังปวง โดยไมขัดตอขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 
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(๒) กำหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของการดำเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาภาคพิเศษเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 

(๓) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา  คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา  คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และรายงานการเงิน เสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

(๕) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ 

(๖) พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๖๔ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกินเจ็ดคน 
ขอ  ๖๕ ประธานกรรมการตามขอ  ๖๔ (๑)  ไดมาจากการเลือกของท่ีประชุมประธานรุนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชา 
หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ขอ  ๖๖ ใหผูไดรับเลือกตามขอ  ๖๕  นำรายช่ือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตามขอ  ๖๔ (๑) (๒) และ (๓) เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
ประธานกรรมการอาจเสนออธิการบดีเพื่อขอถอดถอนกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตามขอ  ๖๔ (๒) และ (๓) ก็ได 
ขอ  ๖๒ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละหนึ่งป  นับแตวันท่ี  ๑  มีนาคม ของแตละป 
นอกจากการพนตำแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  กรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาค

พิเศษ  พนตำแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาพักการศึกษา 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
(๕) อธิการบดีมีคำส่ังใหพนจากตำแหนง  
ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามขอ  ๖๔ (๒) และ (๓)  พน

จากตำแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการดำเนินการใหผูใดดำรงตำแหนงแทนแลว  ใหผูนั้นอยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  <<   135

เมื่อประธานกรรมการพนจากตำแหนงใหประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามขอ  ๖๔ (๒) และ (๓) พนจากตำแหนงดวย  ในกรณีนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
แตงต้ังประธานกรรมการใหม  และใหประธานกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นใหมนี้ดำเนินงานตามขอ  ๖๑  
ตอไป  โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีต้ังขึ้นใหมนี้อยูในตำแหนง
เพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการชุดเดิม 

ขอ  ๖๓ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอำนาจและหนาท่ี 
ดังตอไปน้ี 

(๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปวง โดยไมขัดตอขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และหรือคำส่ังของมหาวิทยาลัย 

(๒) กำหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของการดำเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 

(๓) ประสานงานการดำเนินการรวมกันระหวางองคการนักศึกษา  คณะกรรมการประสานงาน
กิจกรรมนักศึกษา  คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  และคณะกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรายงานการเงิน เสนอ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

(๕) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(๖) พิจารณาใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานดานกิจการนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัย 

ขอ  ๖๙ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา              
ภาคพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ใหเปนไปตามประกาศของ
องคการนักศึกษาตามขอ ๔๒ โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๘ 
ชมรม 

 
  

ขอ  ๗๐ ชมรมท่ีจัดต้ังขึ้นตองระบุลักษณะการดำเนินงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน 
ดังนี้ 

(๑) วิชาการ 
(๒) ศิลปวัฒนธรรม 
(๓) บำเพ็ญประโยชน 
(๔) กีฬาและนันทนาการ 
(๕) คุณธรรมและจริยธรรมส่ิงแวดลอม 
(๖) ส่ิงแวดลอม 
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(๗) อื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตามขอ ๗๑ 
ขอ  ๗๑ การจัดต้ังชมรมข้ึนใหม  ใหนักศึกษาเสนอโครงการจัดต้ังตอคณะกรรมการบริหาร

องคการนักศึกษา หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดต้ังชมรม 

การเสนอขอจัดต้ังชมรมตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกชมรมจำนวนไมนอยกวา ๕๐ คน ท่ีมาจาก
คณะตาง ๆ ไมนอยกวาสองคณะ 

ขอ  ๗๒ ชมรมท่ีมีอยูแลว ตองยื่นเรื่องตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือ
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ แลวแตกรณี ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป  เพื่อ
เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศจัดต้ังชมรม 

การยื่นเร่ืองตามวรรคหนึ่ง  ตองมีสมาชิกชมรมจำนวนไมนอยกวา  ๕๐  คน  ท่ีมาจากคณะตาง ๆ 
ไมนอยกวาสองคณะ 

ขอ  ๗๓ คณะกรรมการบริหารชมรม  ประกอบดวย 
(๑) ประธานชมรม 
(๒) รองประธานชมรม 
(๓) กรรมการอื่นอีกจำนวนไมเกินเจ็ดคน 
การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบการดำเนินกิจกรรม

ของชมรมนั้น ๆ  
ขอ  ๗๔ คณะกรรมการบริหารชมรม  มีอำนาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม 
(๒) กำหนดนโยบาย  จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปของชมรมเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารองคการนักศึกษา หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  แลวแตกรณี 
(๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปเสนอตอคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา 

หรือคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  แลวแตกรณี 
ขอ  ๗๕ หลักเกณฑและวิธีการจัดต้ังชมรมตามขอ  ๗๑  และขอ  ๗๒  ตลอดจนการยุบเลิกชมรม  

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
             อาวุธ  ศรีศุกรี 
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการออกขอบังคับฉบับนี้  คือ  เพื่อใหการจัดต้ังองคกรดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
และเพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยได  จึงจำเปนตองออกขอบังคับนี้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

----------------------------- 
 

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษา              
เปนผูท่ีประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ขอกำหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา และเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามขอ ๖  และ ขอ ๔๓ (๔) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จึงประกาศมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีไมเปนสวนหนึ่ง            

ของการเรียนการสอน ท่ีดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชา องคกรนักศึกษา และ
หนวยงานสนับสนุนภายใน หรือหนวยงานภายนอก 

“ระเบียนกิจกรรม” หมายความวา  หลักฐานแสดงผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“หนวยกิจกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนับ โดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี
นักศึกษา เขารวมโครงการหรือกิจกรรม ท้ังนี้ กำหนดให ๑ หนวยกิจกรรมเทากับ ๓  ช่ัวโมง 

“องคกรนักศึกษา” หมายความวา องคกรกิจกรรมนักศึกษาตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู                  
แบบบูรณาการ ประกอบดวย 

(๑) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีไดมอบหมาย เปน  ประธานกรรมการ 
(๒) คณบดี ผูอำนวยการวิทยาลัย  หรือ ผูแทน  เปน  กรรมการ 
(๓) ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปน  กรรมการ 
(๔) ประธานสภานักศึกษา เปน  กรรมการ 
(๕) นายกองคการนักศึกษา เปน  กรรมการ 
(๖) ประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ เปน  กรรมการ 
(๗) ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปน  กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนางานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ    เปน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการและหรือผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมก็ได 
ขอ ๓ คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการมีอำนาจและ

หนาท่ี ดังนี้ 
(๑)  กำหนดแนวปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา  

โดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย  
(๒)  รวบรวมขอมูล แผนการจัดกิจกรรมจากคณะ   องคกรนักศึกษา และหนวยงาน

สนับสนุนภายใน เพื่อจัดหมวดหมูกิจกรรม 
(๓)  กำหนดและอนุมัติหนวยกิจกรรมของแตละโครงการ และพิจารณาเทียบคา และ                 

เทียบโอนประสบการณใหเปนหนวยกิจกรรม 
(๔)  กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 
(๕)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๖)  หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ขอ ๔  ใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะ  จำนวนไมเกิน  ๖  คน  
ประกอบดวย 

(๑) คณบดี    เปน  ประธานกรรมการ 
(๒) รองคณบดี ท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ   เปน  กรรมการ 
(๓) ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา จำนวน ๑ คน เปน  กรรมการ 
(๔) ผูแทนจากกองพัฒนานักศึกษา  เปน  กรรมการ 
(๕) นายกสโมสรนักศึกษาของคณะ  เปน  กรรมการ 
(๖) รองคณบดี หรือ ผูชวยคณบดีท่ีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา   

                                  เปน  กรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๕  ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะ มอีำนาจและหนาท่ีดังนี้ 

(๑)  รวบรวมขอมูล แผนการจัดกิจกรรมจากภาควิชา สาขาวิชา และสโมสรนักศึกษาคณะ             
เพื่อจัดหมวดหมูกิจกรรม 

(๒)  เสนอหนวยกิจกรรมของแตละโครงการ การเทียบคา และเทียบโอนประสบการณของ
นักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยตอคณะ
กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพิจารณา 

(๓)  กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
(๔)  หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ ๖ นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมดานตาง  ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑)  ดานความเปนคนดี 
(๒)  ดานความเปนผูมีความรูด ี
(๓)  ดานความมีบุคลิกภาพด ี
(๔)  ดานความมีสุขภาพดี 
(๕)  ดานความเปนพลเมืองดี 
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ขอ ๗ นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา ตองเขารวมกิจกรรมตามขอ ๖ ใหครบ                
ทุกดานและตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (๑) นักศึกษาท่ีใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ๒ ปครึ่ง หรือนอยกวา ตองเขารวมกิจกรรม          
รวมทั้งส้ิน ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

 (๒)  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป และ ๕ ป ตองเขารวมกิจกรรม รวมท้ังส้ินไมนอยกวา 
๖๐  หนวยกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือไดรับอนุญาตใหเดินทางไปศึกษาท่ี
สถาบันการศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรม 
เพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการกำหนด 

ขอ ๘  ใหกองพัฒนานักศึกษา มีหนาท่ีออกระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษา   
 
ท้ังนี้  ใหใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาต้ังแต  ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
         ประพันธ   ธรรมไชย 
     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกประกาศนี้ คือ เพื่อใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความสมบูรณ
พรอมในทุกดาน สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดาน
ตาง ๆ อาทิ  เชน วินัย สติสัมปชัญญะ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัว ฯลฯ 
ผานการทำงาน  ทำกิจกรรม  บำเพ็ญประโยชน  รวมท้ังเพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงจำเปนตองออกประกาศนี้ 



140   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
------------------------------------- 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กำหนดหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา

การของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาดวยนั้น  
เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบัติ  
ในการจัดกิจกรรม  การเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗  และตามขอ ๓ (๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ
การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๗  
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ   
ในคราวประชุมครั้งมท่ี ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” 

ขอ ๒ การกำหนดแผนและประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม 
  (๑) ใหคณะ สภานักศึกษา องคการนักศึกษา และหนวยงานภายใน  สงแผนการจัด

โครงการหรือกิจกรรมลงในแบบ บก.๑  เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขา รวมกิจกรรม 
เพื่ อการเรียนรู แบบบู รณาการพิ จารณาอนุมั ติ   โดยให ส งแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม  
ประจำปการศึกษา ในระหวางวันท่ี ๑-๓๑ พฤษภาคม ของทุกป 

  (๒) ในกรณีเปนโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมท่ีกำหนดขึ้นภายหลัง ตองสงแบบ  
บก .๑ ก  ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการอนุมัติ  
หนวยกิจกรรมกอนลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 

  (๓) ในกรณีเปนโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะกิจหรือเรงดวน  ตองสงแบบ บก.๑ ข  
และใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ 

  (๔) เมื่อคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอนุมัติแผนการจัดโครงการ หรือกจิกรรมใน (๑) (๒) และ (๓)               
ใหกองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 
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ขอ ๓ การกำหนดรหัสโครงการหรือกิจกรรม 
 ระบบทะเบียนกิจกรรมจะกำหนดรหัสโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

ชองที่ ๑ ชองที่ ๒ ชองท่ี ๓ ชองท่ี ๔ ชองที่ ๕ ชองที่ ๖ 
รหัสหนวยงาน 

 
xx 

รหัสหลักสูตร 
 

xxx 

ป 
 

xx 

ภาคเรียน 
 
x 

ประเภทกิจกรรม 
๑ (บังคับ) ๒ (เลือก) 

๓ (เปนทั้งกิจกรรมบังคับ และเลือก) 
x 

ลำดับกิจกรรม 
 

xx 
ED ๑๐๐ ๕๗ ๑ ๑ ๐๐๑ 

 
คำอธิบายรหัสกิจกรรม 
 ชองท่ี ๑  จำนวน  ๒  หลัก หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีบงบอกหนวยงานท่ีสังกัด 
 ชองท่ี ๒  จำนวน  ๓  หลัก หมายถึง ตัวเลขท่ีบงบอกหนวยงานท่ีจัดโครงการหรือกิจกรรม 
 ชองท่ี ๓  จำนวน  ๒  หลัก หมายถึง ปการศึกษาท่ีจัดโครงการหรือกิจกรรม 
 ชองท่ี ๔  จำนวน  ๑  หลัก หมายถึง ภาคเรยีนท่ีจัดโครงการหรือกิจกรรม 
 ชองท่ี ๕  จำนวน  ๑  หลัก หมายถึง ประเภทกิจกรรม 
    หมายเลข ๑  คือ  กิจกรรมบังคับ 
    หมายเลข ๒  คือ  กิจกรรมเลือก 
    หมายเลข ๓  คือ  เปนท้ังกิจกรรมบังคับและเลือก 
 ชองท่ี ๖  จำนวน  ๓  หลัก หมายถึง ลำดับกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
 

รหัสหนวยงาน  รหัสหลักสูตร  ปการศึกษา  ภาคเรียน  ประเภทกิจกรรม  และลำดับกิจกรรม  
ใหเปนไปตามตารางแนบทายประกาศ 

ขอ ๔ การเขารวม และการรับรองการเขารวมโครงการหรือกิจกรรม 
   (๑) นักศึกษาตองเขารวมโครงการหรือกิจกรรมบังคับและเลือกตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   (๒) ในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมทุกครั้ง  นักศึกษาตองลงช่ือเขารวม

โครงการหรือกิจกรรมในแบบ บก.๒ 
   (๓) กรณีการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ใหผูจัดโครงการ

หรือกิจกรรมลงนามรับรองตามแบบ บก.๓ 
ขอ ๕ การบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม  ใหผูรับผิดชอบบันทึกการเขารวมโครงการ

หรือกจิกรรมของนักศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของทันที  ท้ังนี้ไมเกิน ๒ สัปดาหหลังจากส้ินสุดกิจกรรมนั้น ๆ  
   (๑) โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดโดยคณะหรือหนวยงานภายในใหผูรับผิดชอบในคณะ

หรือหนวยงานเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
   (๒) โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกท่ีดำเนินการผานคณะให

ผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
   (๓) โครงการหรือกิจรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกท่ีดำเนินการผานหนวยงาน

ภายใน   ใหหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 
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   (๔) โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดรวมกันหลายหนวยงาน  ใหผูรับผิดชอบหลักเปนผู
บันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

   (๕) โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกและไมผานคณะ  ใหนักศึกษา
ยื่นคำรองพรอมหลักฐานการเขารวมตอคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะพิจารณา  และ
นำเสนอ ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการอนุมัติ   
โดยใหผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม 

  กรณี การบันทึกขอมู ลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม  จากการเทียบค าประสบการณ  
ในตำแหนงคณะกรรมการสภานักศึกษา  องคการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  และชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ใหนักศึกษายื่นคำรองพรอมหลักฐานตอกองพัฒนานักศึกษา  เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียน
กิจกรรม 

ขอ ๖ การกำกับ  ติดตาม  และประเมินผล 
   (๑) ใหคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจำคณะรวบรวมและสรุปผลการ

เขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด  ภายหลังส้ินสุดแตละภาคการศึกษา  เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะและคณะกรรมการประจำคณะ 

   (๒) กรณีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ใหรวบรวมและสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา  ภายหลังส้ินสุดแตละภาคการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการประจำหนวยงาน 

   (๓) ใหกองพัฒนานักศึกษา กำกับ ติดตาม รวบรวม  และสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา จากคณะ และหนวยงาน ภายหลังส้ินสุดแตละภาคการศึกษา เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพิจารณา  และประเมินผล
การดำเนินงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗ การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม 
   (๑) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมผานระบบ

ทะเบียนกิจกรรม หลังจากเสร็จส้ินโครงการหรือกิจกรรม ๒ สัปดาห 
   (๒) กรณีท่ีนักศึกษามีปญหาในขอมูลทะเบียนกิจกรรม  ใหยื่นคำรองท่ีหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมทันทีท่ีพบปญหา  ท้ังนี้ไมเกิน ๓๐ วัน ภายหลังส้ินสุดแตละภาคการศึกษา 
ขอ ๘ การตรวจสอบผลการเขารวมโครงการหรืกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา 
  ใหกองพัฒนานักศึกษา เปนผูตรวจสอบและแจงรายช่ือนักศึกษาทีผานเกณฑการเขารวม

โครงการหรือกิจกรรมไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอ ๙ การออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
   (๑) ใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมนกัศึกษา เมื่อนักศึกษาเขา

รวมโครงการหรือกิจกรรมครบตามเกณฑ  และไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 
   (๒) กรณีท่ีนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษาและตองการใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา

หรือนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแลวตองการใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาเพิ่มเติม  ใหดำเนินตามข้ันตอนน
หลักฐานประกอบดังนี้ 

    (ก) นักศึกษารับแบบฟอรมท่ีกองพัฒนานักศึกษา  และชำระคาธรรมเนียมท่ีกองคลัง 
    (ข) นักศึกษานำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินยื่นท่ีกองพัฒนานักศึกษา 
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    (ค) นักศึกษาสามารถรับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาท่ีกองพัฒนานักศึกษา            
ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันท่ียื่นคำรองตอกองพัฒนานักศึกษา 

ขอ ๑๐ นายทะเบียนกิจกรรม 
  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปนนายทะเบียนกิจกรรม 
ขอ ๑๑ การเทียบคาประสบการณ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
   (๑) นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ ๘๐  ของระยะเวลาท่ีกำหนดใน

โครงการหรือกิจกรรม  จึงจะสามารถนับหนวยกิจกรรมได  โดยการเทียบคาหนวยกิจกรรมใหเปนไปตาม
ตาราง ดังนี้ 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม หนวยกิจกรรม 
๑  ช่ัวโมง ๐.๓๓  หนวยกิจกรรม 
๒  ช่ัวโมง ๐.๖๗  หนวยกิจกรรม 

๓  ช่ัวโมง ๑  หนวยกิจกรรม 

๔  ช่ัวโมง ๑.๓๓  หนวยกิจกรรม 
๕  ช่ัวโมง ๑.๖๗  หนวยกิจกรรม 

๖  ช่ัวโมง ๒  หนวยกิจกรรม 

๗  ช่ัวโมง ๒.๓๓  หนวยกิจกรรม 

๘  ช่ัวโมง ๒.๖๗  หนวยกิจกรรม 

๙  ช่ัวโมงข้ึนไปใน ๑ วัน ๓  หนวยกิจกรรม 
 

   (๒) ผูดำรงตำแหนงตอไปนี้ ใหเทียบคาประสบการณไดหลักเกณฑ ดังนี้ 
    (ก)  นายกองคการนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา  นายกสโมสรคณะ  และ

ประธานดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ  ไดรับการเทียบคาประสบการณ ๕ ดาน จำนวนดานละ ๓ 
หนวยกิจกรรม  รวม ๑๕ หนวยกิจกรรม 

    (ข) คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา  กรรมการสภานักศึกษา  
กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ   กรรมการดำเนินงานนักศึกษาภาคพิ เศษ   และประธานชมรม   
ไดรับการเทียบคาประสบการณ  ๕  ดาน  จำนวนดานละ ๒ หนวยกิจกรรม  รวม  ๑๐   หนวยกิจกรรม 

    (ค) หัวหนาหมูเรียน  และกรรมการชมรม  ไดรับการเทียบคาประสบการณ   
๕  ดาน  จำนวนดานละ  ๑  หนวยกิจกรรม  รวม  ๕  หนวยกิจกรรม 

  ท้ังนี้  หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาระใหคิดจำนวนหนวยกิตตามสัดสวนเวลาท่ี
ปฏิบัติงานจริง  หลักฐานท่ีใชในการเทียบคาประสบการณ  ตามขอ (ก) (ข)  และ (ค)  ประกอบดวย 

๑. แบบฟอรมของเทียบคาประสบการณ 
๒. คำส่ังหรือประกาศของมหาวิทยาลัย  คณะ  องคกรกิจกรรม  หรือ

หลักฐานอื่น  เพื่อประกอบการพิจารณา 
 (๓) การเทียบคาประสบการณ  สำหรับนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน  หรือผลงานอื่น ๆ 

และไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  สามารถนำผลงาน
ดังกลาวมาเทียบคาประสบการณได  ท้ังนี้ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรูแบบบูรณาการเปนผูพิจารณา 
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 (๔) ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือสาขาวิชารวมท้ังนัก ศึกษาใหมท่ีเคยเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หรือนักศึกษาท่ียายมาจากสถาบันอื่น สามารถนำกิจกรรมมาเทียบคาได  
ท้ังนี้  นักศึกษาตองยื่นแบบคำรองขอเทียบคาภายใน  ๑  ภาคการศึกษานับจากเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  โดยยื่นท่ีกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรูแบบบูรณาการเปนผูพิจารณา  ในกรณีท่ีไมมายื่นคำรองภายในเวลาดังกลาวใหถือวาไมประสงค
จะขอเทียบคาหนวยกิจกรรม 

 กรณีการเทียบหนวยกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุไว  ใหคณะกรรมการบริหารจัดการ
การเขารวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการ  พิจารณาเปนรายกรณี 

 
ท้ังนี้  ใหใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาต้ังแต  ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
 
         ประพันธ   ธรรมไชย 
     (รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ตารางแนบทายประกาศ 
 

๑)  รหัสหนวยงานและหลักสูตร 
 

รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร หนวยงาน 
คณะครุศาสตร 

ED ๑๐๐ คณะครุศาสตร 
ED ๐๐๒ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร 
ED ๐๑๐ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ED ๑๐๐ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ED ๑๖๐ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ED ๑๙๐ สาขาวิชาเคมี 
ED ๒๐๐ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ED ๒๖๐ สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ED ๒๘๐ สาขาวิชาชีววิทยา 
ED ๓๒๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ED ๔๒๐ สาขาวิชานาฏศิลป 
ED ๕๐๐ สาขาวิชาพลศึกษา 
ED ๕๑๐ สาขาวิชาฟสิกส 
ED ๕๓๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ED ๕๕๐ สาขาวิชาภาษาไทย 
ED ๖๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ED ๖๕๐ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ED ๖๖๐ สาขาวิชาภาษาจีน 
ED ๗๑๐ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ED ๗๗๑ สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 
ED ๑๓๕ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ED ๑๓๖ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองคการ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
HS ๒๐๐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
HS ๐๐๓ สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
HS ๐๒๐ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
HS ๐๖๐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
HS ๐๖๑ สาขาวิชานิติศาสตร 
HS ๓๒๗ สาขาวิชาดุริยางคไทย 
HS ๓๒๘ สาขาวิชาดุริยางคสากล 
HS ๔๒๑ สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร 
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ) 
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร หนวยงาน 

HS ๕๓๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
HS ๕๔๐ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 
HS ๕๔๑ สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ 
HS ๕๕๐ สาขาวิชาภาษาไทย 
HS ๕๖๑ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
HS ๖๒๐ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
HS ๖๖๐ สาขาวิชาภาษาจีน 
HS ๖๘๐ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
HS ๖๘๑ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
HS ๘๑๘ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
HS ๘๒๐ สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
SC ๓๐๐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
SC ๐๐๔ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
SC ๑๙๐ สาขาวิชาเคมี 
SC ๒๐๐ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
SC ๒๘๐ สาขาวิชาชีววิทยา 
SC ๓๑๑ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (อาหารและโภชนาการ) 
SC ๓๑๓ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ผาและเครื่องแตงกาย) 
SC ๓๕๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง 
SC ๕๑๐ สาขาวิชาฟสิกส 
SC ๕๙๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
SC ๖๓๐ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
SC ๖๓๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
SC ๖๓๒ สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 
SC ๗๓๒ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
SC ๗๔๐ สาขาวิชาสถิติประยุกต 
SC ๗๘๒ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
SC ๗๙๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 
MS ๔๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 
MS ๐๐๕ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
MS ๔๐๓ สาขาวิชานิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 
MS ๔๐๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร  (การส่ือสารมวลชน) 
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ) 
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร หนวยงาน 

MS ๔๐๕ สาขาวิชานิเทศศาสตร (การโฆษณา) 
MS ๔๐๖ สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารสนเทศ) 
MS ๖๔๔ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
MS ๖๔๕ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร) 
MS ๖๔๖ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรการเงิน) 
MS ๖๖๓ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
MS ๖๖๕ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
MS ๙๐๑ สาขาวิชาการบัญชี 
MS ๙๑๒ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
MS ๘๑๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
MS ๙๑๔ สาขาวิชาการจัดการ 
MS ๙๒๑ สาขาวิชาการตลาด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
AG ๐๑๐ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
AG ๓๑๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
AG ๔๙๐ สาขาวิชาพืชศาสตร 
AG ๗๖๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร 
AG ๐๑๐ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย 
GS ๖๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย 
GS ๕๓๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย 
GS ๖๑๒ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร(ฟสิกส) 
GS ๖๑๓ สาขาการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
GS ๖๑๔ สาขาการสอนวิทยาศาสตร(เคมี) 

วิทยาลัยแมฮองสอน 
MC ๗๐๐ วิทยาลัยแมฮองสอน 
MC ๐๐๘ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแมฮองสอน 
MC ๗๓๒ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
MC ๙๐๑ สาขาวิชาการบัญชี 
MC ๙๑๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
MC ๘๑๘ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
MC ๕๓๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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รหัสหนวยงานและหลักสูตร (ตอ) 
รหัสหนวยงาน รหัสหลักสูตร หนวยงาน 
วิทยาลัยนานาชาติ  

IC ๘๐๐ วิทยาลัยนานาชาติ 
IC ๐๐๙ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
IC ๕๓๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางประเทศ 
IC ๕๔๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ 
IC ๖๖๔ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
GA ๐๑๐ กองกลาง 
SA ๐๒๐ กองพัฒนานักศึกษา 
LC ๐๓๐ สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
AR ๐๔๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
AM ๐๕๐ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
RD ๐๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
SC ๐๐๐ สภานักศึกษา 
SU ๐๐๑ องคการนักศึกษา 

 
ตัวอยางการเขียนรหัสกิจกรรม 

SA-๐๒๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
หมายถึง  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนท่ี 
๑  กิจกรรมบังคับ  และเปนกิจกรรมที่ ๑ 
 

ED-๑๐๐-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการออมอกพวงคราม 
หมายถึง  โครงการออมอกพวงคราม  จัดโดยคณะครุศาสตร  ปการศึกษา ๒๕๕๗  ภาคเรียนที่ ๑  
กิจกรรมบังคับและเปนกิจกรรมที่ ๑ 
 

SU-๐๐๑-๕๗-๑-๑-๐๐๑ โครงการไหวครู  บายศรีสูขวัญนองใหม 
หมายถึง  โครงการไหวครู  บายศรีสูขวัญนองใหม  จัดโดยองคการนักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๗  ภาค
เรียนที่ ๑ กิจกรรมบังคับ และเปนกิจกรรมที่ ๑ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

------------------------------------- 
 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อสนับสนุน           
และใหการชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีขาดแคลนหรือประสบปญหาทุนทรัพย                 
ใหสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ.๒๕๔๗ และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๖๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำส่ังหรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบียบนี้              

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“คณบดี”  หมายความวา  คณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดต้ังสวนราชการ          

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  และใหหมายความรวมถึงคณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

“ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม 

“คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมกมรกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย         

ราชภัฏเชียงใหม 
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“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

“ก.ง.ส.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

“ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร” หมายความวา ผูดำรงตำแหนงประเภทผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
หัวหนาสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใหหมายความรวมถึงหัวหนาหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการจัดต้ังหนวยงานภายในน้ัน ๆ 

“นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ขอ ๕ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในมหาวิทยาลัย เรียกวา “กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและใหการชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีขาดแคลนหรือ   
ประสบปญหาทุนทรัพยใหสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา รวมท้ังเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดำเนิน
กิจกรรมอันมีลักษณะท่ีเปนการชวยเหลือนักศึกษาในดานตาง ๆ อันเปนการสงเสริมและสนับสนุน               
ตามวัตถุประสงค และภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ขอ ๖ เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุน อาจไดมาดังตอไปนี้ 
(๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน 
(๒) เงินรายไดท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหกองทุน 
(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดใหกองทุน 
(๔) เงินรายไดจากการจัดการทรัยพสินของกองทุน 
(๕) เงินรายไดจากการท่ีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดใหกองทุน 
(๖) เงินท่ีไดจากดอกผลของกองทุน 
(๗) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนตามประกาศของคณะกรรมการกองทุน 
ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการกองทุน  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ 
(๔) กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จำนวนสองคน  เปนกรรมการ 
(๕) ผูดำรงตำแหนงคณบดีท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  เปนกรรมการ 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ  จำนวนหนึ่งคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองเปนกรรมการ 
(๗) กรรมการอื่นอีกคนหนึ่ง  โดยคำแนะนำของอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ผูอำนวยการกองคลัง  และ  ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการและหรือผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมก็ได 
 การไดมาของกรรมการตาม (๔) ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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 การไดมาของกรรมการตาม (๕) ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี  และใหมีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละสองป  และอาจไดรับแตงต้ังใหมไดอีก 

ขอ ๘ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเปาหมายในการจัดหาและบริหารจัดการของกองทุน                   

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน 
(๒) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับและอนุมัติการจายเงินกองทุน ตลอดจนการหาผลประโยชน

จากเงินกองทุนและทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน 
(๓) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย             

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๓๐ วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ 
(๔) รายงานผลการดำเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตามขอ ๘ (๓) ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ภายใน ๔๕ วนันับแตวันส้ินปงบประมาณ 
(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมาย

ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอำนาจและหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุน 
(๖) อำนาจและหนาท่ีอื่นตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ 
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการกองทุนนำเงินกองทุนตามของ ๖ ฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจโดยใชช่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (กองทุนชวยเหลือนักศึกษา)” 
ใหรองประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกำหนด กรรมการและ

เลขานุการจำนวนสองในสามคน  เปนผูลงนามถอนเงินกองทุน  และใหรายงานประธานกรรมการเพื่อทราบ 
ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่งทำ

หนาท่ีเก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก  และสามารถถือเงินสดในมือไวสำรองจายไดไมเกินจำนวนเงินท่ี
คณะกรรมการกองทุนกำหนด 

ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง                 
ทำหนาท่ีบันทึกการรับจาย 

ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง               
ทำหนาท่ีเบิกจายและเก็บหลักฐานการเบิกจาย 

ขอ ๑๐ การใชจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ ใหจายไดท้ังจากเงินกองทุนและหรือดอกผลของกองทุน 
ขอ ๑๑ การจายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ใหเบิกจายไดตามรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ทุนการศึกษา 
(๒) ทุนจางนักศึกษาทำงาน 
(๓) ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
(๔) ทุนชวยเหลือนักศึกษาประสบภัย 
(๕) ทุนอาหารกลางวัน 
(๖) ทุนหรือคาใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังรายการและอัตราการจายใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยจัดทำเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุน และนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ 
ขอ ๑๒ ใหกองพัฒนานักศึกษา เปนหนวยงานธุรการทำหนาท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนและใหรายงาน
การรับจายเงินกองทุนตอ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนตามวรรคหนึ่ง จะตองมีผูตรวจสอบบัญชีท่ี
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง หรือผูตรวจสอบภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังดวย 

ขอ ๑๔ การยุบเลิกกองทุนอาจจะกระทำไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) การดำเนินกิจการของกองทุนบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนแลว และคณะกรรมการกองทุน                  

มีมติใหยุบเลิกกองทุนได 
(๒) การดำเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน หากดำเนินการตอไป            

อาจเกิดผลเสียหาย และคณะกรรมการกองทุนมีมติใหยุบเลิกกองทุนได 
(๓) การดำเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน หากดำเนินการตอไป            

อาจเกิดผลเสียหายตามรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน และมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหยุบเลิกกองทุน 

การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ          
สภามหาวิทยาลัย 

เม่ือมีการยุบเลิกกองทุนตามวรรคสองแลว ใหถือวาระเบียบนี้เปนอันยกเลิกไปดวย และให
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

เม่ือมีการยุบเลิกกองทุนตามวรรคสองแลว ใหโอนบรรดาเงินกองทุนเขาเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย และใหโอนบรรดาทรัพยสินของกองทุนเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการชำระบัญชีใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนบัแตวันท่ีกำหนดใหยุบเลิกกองทุน 

ใหดำเนินการโอนเงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ี
กำหนดใหยุบเลิกกองทุน 

ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

          ถนอม  อินทรกำเนิด 
                (นายถนอม  อินทรกำเนิด) 
        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเสนอใหมีการจัดต้ังกองทุนใน
ระดับมหาวิทยาลัย คือ กองทุนชวยเหลือนักศึกษา และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย               
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖๒ กำหนดไววาการจัดต้ังกองทุนนั้น ๆ      
ใหจัดทำระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินได จึงจำเปนตองออกระเบียบนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินกองทุน รายการและอัตราการจายเงินกองทุน 
------------------------------------- 

 
เพื่อใหการจายเงินกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนไปดวยความ

เรียบรอยและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนชวยเหลือนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการจายเงินกองทุน รายการและอัตราการจายเงินกองทุน ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ทุนการศึกษา 
การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละหลักสูตร โดยอาจเปน

ทุนการศึกษาเปนรายปการศึกษา  เปนรายภาคการศึกษาปกติ หรือเปนทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 
คือ ภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒ ยกเวนกรณีวิทยาลัยนานาชาติ ใหทุนการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ไดไมเกินอัตราสูงสุดของหลักสูตรภาคปกติ 

ขอ ๒ ทุนจางนักศึกษาทำงาน 
การใหทุนแกนักศึกษาท่ีทำงานแกมหาวิทยาลัยในอัตราช่ัวโมงละ ๓๐ บาท แตตองทำงานไมเกิน  

๑๐๐ ช่ัวโมงตอเดือน 
ขอ ๓ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 
การใหนักศึกษายืมเงินกองทุนในวงเงนิไมเกิน ๓,๐๐๐ บาทตอครั้ง โดยใหผอนชำระไมเกิน ๖ งวด 

และไมมีดอกเบ้ีย 
ขอ ๔ ทุนชวยเหลือนักศึกษาประสบภัย 
การใหทุนชวยเหนือนักศึกษาในกรณีประสบภัย รายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขอ ๕ ทุนอาหารกลางวัน 
การใหทุนอาหารกลางวันแกนักศึกษา ในอัตรามือละไมเกิน ๕๐ บาท และตองไมเกิน ๑๐๐ วันตอ            

ปการศึกษา 
ขอ ๖ การใหทุนหรือสนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือนักศึกษาท่ีนอกเหนือจากขอ ๑  

ถึงขอ ๕ ใหเปนไปตามรายการและอัตราท่ีกำหนดไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติเทานั้น 
ขอ ๗ การเบิกจายเงินกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีนอกเหนือจาก              

ท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ หรือท่ีกำหนดไวแลวแตไมสามารถเบิกจายไดตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการ 
และหรือรองประธานกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอคณะกรรมการกองทุนชวยเหลือ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อทราบ แตตองคำนึงถึงการชวยเหลือนักศึกษาตามความเหมาะสม 
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุน 

 
ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 
           ณรงค  คองประเสริฐ 
                  (ดร.ณรงค  คองประเสริฐ) 

       ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                  ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เร่ือง  ระเบียบหอพักนักศึกษา 
------------------------------------- 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาท่ีเขา

ศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยูรวมกันของนักศึกษาหอพัก จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓๑ (๑ ) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ระเบียบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ไวดังนี้ 

ขอปฏิบัติในการอยูหอพัก 
ขอ ๑ นักศึกษาตองรักษามารยาท ระเบียบวินัย และตองปฏิบัติตามระเบียบของหอพัก 
ขอ ๒ นักศึกษาสามารถนำเครื่องใช ไฟฟามาใช ในหอพักได คือ วิทยุ (ไม ใช เครื่องเสียง)  

ไดรเปาผม พัดลม คอมพิวเตอร นอกเหนือจากนี้ หากตรวจสอบวาเปนเครื่องใชท่ีไมไดรับอนุญาต จะถูกยึด
เครื่องใชไฟฟา 

ขอ ๓ การออกไปคางคืนนอกบริเวณหอพัก เชน กลับบานหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาจะตองกรอกแบบฟอรมขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาท่ีกำหนด 

ขอ ๔ นักศึกษาตองรักษาเครื่องนอน และอุปกรณอื่น ๆ ท่ีทางหอพักมอบใหเปนรายบุคคล  
ใหมีความสะอาด และคงสภาพเรียบรอย 

ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาความสะอาดเรียบรอย และไมทำความสกปรกท้ังภายในและภายนอกหอพัก 
ขอ ๖ การซัก ตาก และรีดเส้ือผาใหกระทำในสถานท่ีท่ีงานหอพักจัดไวให 
ขอ ๗ ไมควรนำวัสดุ ส่ิงของเครื่องใชสวนตัว มาเก็บไวในหอพักเกินความจำเปน 
ขอ ๘ ใหจอดรถจักรยานยนตหรือรถจักรยานในพ้ืนท่ีท่ีจัดไวให 
ขอหามของนักศึกษาหอพัก 
ขอ ๙ หามบุรุษอยูในบริเวณหอพักหญิง และหามสตรีอยูในบริเวณหอพักชาย หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. 
ขอ ๑๐ หามสตรีขึ้นบนอาคารหอพักชาย และหามบุรุษอยูบริเวณและข้ึนบนอาคารหอพักหญิง 
ขอ ๑๑ หามเลนการพนันทุกชนิด 
ขอ ๑๒ หามด่ืมสุรา เสพส่ิงเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด 
ขอ ๑๓ หามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เช้ือเพลิง เช้ือปะทุ ประทัด หรืออื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกัน

อันอาจกอใหเกิดอันตรายอัคคีภัย ตลอดจนกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกผูอื่นเขามาในหอพัก 
ขอ ๑๔ หามเล้ียงสัตวทุกชนิดในหองพักและบริเวณหอพัก 
ขอ ๑๕ หามสงเสียงดัง หรือ กระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูพักอาศัยอื่น 
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ขอ ๑๖ หามนำเครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณเครื่องใชใดซึ่งไมไดรับอนุญาตใหใชตาม
ประกาศหอพักเขาไปใชในหอพักหรือในหองพัก ไดแก โทรทัศน กระติกน้ำรอน กระทะไฟฟา หมอหุงขาว 
ไมโครเวฟ ตูเย็น เครื่องปงขนมปง เปนตน 

ขอ ๑๗ หามนำวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีหอพักจัดไวใหใชสวนกลางไปใชสวนตัว 
ขอ ๑๘ หามประกอบอาหารในหอพัก 
ขอ ๑๙ หามถอดถอน ดัดแปลง ตอเติม โยกยาย อุปกรณทุกชนิดในหองพัก และในหอพัก  

ใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม หรือกระทำการใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร และทรัพยสินของ
หอพักนักศึกษา 

ขอ ๒๐ หามขีดเขียน ติดรูปภาพโปสเตอร ตามผนังภายในหองพัก หรือตอกตะปู 
ขอ ๒๑ หามนักศึกษาใสรองเทาเขาและขึ้นบนอาคารหอพัก 
ขอ ๒๒ หามประพฤติเส่ือมเสียทางชูสาวบริเวณหอพักนักศึกษา 
ขอ ๒๓ หามนักศึกษาจัดงานเล้ียง งานสังสรรค หรืองานรื่นเริง ยกเวนไดรับอนุญาตจากกองพัฒนา

นักศึกษา 
ขอ ๒๔ หามนักศึกษาประกอบกิจการคาสวนตัวภายในหอพักนักศึกษา ยกเวนไดรับอนุญาตจาก

กองพัฒนานักศึกษา เปนรายกรณีไป 
บทลงโทษ 
ขอ ๒๕ หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหลงโทษ ดังนี้ 
 ๒๕.๑ ตักเตือนดวยวาจา 
 ๒๕.๒ ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
 ๒๕.๓ ทำทัณฑบน 
 ๒๕.๔ ตัดคะแนนหนวยกิจกรรม 
การพบนักศึกษาหอพัก 
ขอ ๒๖ นักศึกษาจะรับรองแขกท่ีมาเยี่ยมเฉพาะเวลา และสถานท่ีท่ีงานหอพักกำหนดไว เวนแต

ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูดูแลหอพัก 
การเขาและออกหอพัก 
ขอ ๒๗ การเขา-ออกหอพัก 
  ๒๗.๑ หอพักเปดเวลา ๐๕.๐๐ น. หอพักปดเวลา ๒๒.๐๐ น. 
  ๒๗.๒ กรณีนักศึกษากลับเขาหอพักหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ใหอาจารยผูดูแลหอพักตักเตือน 

หรือลงโทษ ยกเวนไดรับการอนุญาตจากอาจารยผูดูแลหอพัก 
ขอ ๒๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีเกิด

ปญหาจากการใชประกาศนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                   ชาตรี  มณีโกศล 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล) 

          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา 

เร่ือง  กำหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------- 
 

เพื่อใหการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนไปดวย  
ความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนเพื่อการบริหาร
งบประมาณ หอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘ (๒) คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณ
หอพักนักศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตรา

คาธรรมเนียมหอพักเวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขอ ๒ อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและเงินอื่นใดท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ

การเขาพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กำหนดอัตราไวดังนี้ 
(ก) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาเวียงบัว ๑ บริเวณท่ีพักถนนหมื่นดามพราคต อำเภอเมืองเชียงใหม 
 (๑) นักศึกษาพักหองละ ๔ คน  คนละ ๖,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๒) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน  คนละ ๘,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๓) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน  คนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๔) นักศึกษาพักหองละ ๑ คน  คนละ ๒๔,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ 
(ข) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาครุศาสตร ๑ และ หอพักนักศึกษาครุศาสตร ๔ 
 (๑) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน  หองพัดลม คนละ ๓,๕๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๒) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน  หองพัดลม คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๓) นักศึกษาพักหองละ ๑ คน  หองพัดลม คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๔) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน  หองปรับอากาศ คนละ ๖,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๕) นักศึกษาพักหองละ ๑ คน  หองปรับอากาศ คนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ 
(ค) คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาแมริม ๑ และ หอพักนักศึกษาแมริม ๘  
 (๑) นักศึกษาพักหองละ ๔ คน  คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๒) นักศึกษาพักหองละ ๓ คน  คนละ ๖,๕๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๓) นักศึกษาพักหองละ ๒ คน  คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 (๔) นักศึกษาพักหองละ ๑ คน  คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 
 กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ 
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(ง) คาสาธารณูปโภคในการเขาพักหอพักนักศึกษา ใหจัดเก็บดังนี้ 
 (๑) คาไฟฟาหนวยละ ๗ บาท คิดตามจริงโดยจัดเก็บเปนรายเดือนตอหอง 
 (๒) คาน้ำ คนละ ๑๐๐ บาทตอเดือน 
ขอ ๓ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับ 

การเขาพักในหอพักนักศึกษาพรอมกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนระบบ
เดียวกัน 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากตอมาในภายหลังมีคาธรรมเนียมท่ีตองคืนใหแกนักศึกษาเพ่ือให
การชำระเงินเปนไปตามอัตราตามขอ ๒ ใหมหาวิทยาลัยเบิกเงินกองทุนคืนใหแกนักศึกษาได และหรือกรณี
มีคาธรรมเนียมท่ีตองเรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อใหการชำระเงนิเปนไปตามอัตราตามขอ ๒ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เพ่ิมเติม ได 

ขอ ๔ คาประกันของเสียหายในการเขาพักหอพักนักศึกษา จายเมื่อเขาหอพักครั้งแรก 
คนละ ๑,๐๐๐ บาท ใหทำบัญชีแยกรายรับไวตางหาก เพื่อจายคืนใหนักศึกษาท่ีมิไดทำทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยเสียหาย และมายื่นคำรองขอคืนภายใน ๙๐ วัน หลังจากยายออกจากหอพัก หากไมมาขอคืน
ภายในกำหนดดังกลาว ใหโอนเงินเขาเปนรายไดของกองทุนเพื่อการบริการงบประมาณหอพักนักศึกษา 

ขอ ๕ อัตราคาธรรมเนียมท่ีกำหนดตามขอ ๒ รวมท้ังการดำเนินการนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว  
ในประกาศนี้ หรือท่ีกำหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบั ติไดตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ  
แตตองคำนึงถึงความจำเปน ความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

 
ท้ังนี้ ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

                  ชาตรี  มณีโกศล 
             (รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล) 

          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
    ประธานกรรมการ 

     คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา 



ตอนที่ 3
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ในเร�่องที่เกี่ยวของกับ
สำนักทะเบียนและประมวลผล

C H I A N G  M A I  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y  2 0 2 2
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สำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
เก่ียวกับสำนักงาน 
 สำนักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ภารกิจหลัก คือ การประสานงานและใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานและบุคลากร  ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดูแลและกำกับการนำระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในสวนท่ีเกี่ยวของกับ                
งานดานวิชาการไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น สำนักทะเบียนและประมวลผลจึงมีความสำคัญและเกี่ยวของโดยตรง
กับนักศึกษา นับต้ังแตการสมัครเขาเรียนการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา จนกระท่ังวันสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาควรศึกษาระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ใหละเอียดและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการเรียน
เปนไปอยางราบรื่นและสำเร็จการศึกษาสมดังความต้ังใจ 
 

ที่ต้ังหนวยงาน 
 ช้ัน 1 อาคาร 1 ทิศเหนือ (ตรงขามกับโรงยิมเนเซียม) 
 

เวลาเปดทำการ 
 เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

การบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล 
การเขาสูระบบบริการการศึกษา 

1. นักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.cmru.ac.th/registrar 
2. นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวและรหัสผานของตนเอง หากลืมรหัสผานการเขาสูระบบ ใหนักศึกษา

ติดตอเจาหนาท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลดวยตนเอง 

 
3. เม่ือเขาสูระบบสำเร็จ จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ 
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การลงทะเบียนเรียน 
 ใน ก าร ล งท ะ เบี ย น เรี ย น นั ก ศึ ก ษ าต อ ง ล งท ะ เบี ย น ผ าน ร ะ บ บ บ ริ ก า รก าร ศึ ก ษ า 
(https://reg.cmru.ac.th/registrar) ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินวิชาการ โดยมีขอแนะนำในการลงทะเบียน 
ดังนี้ 
 1. นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไม เกิน  22 หนวยกิต               
ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 
 2. นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 15  หนวยกิต  ภาคฤดูรอน
ไมเกิน 9 หนวยกิต 
 3. ไมควรลงทะเบียนในกรณีตอไปนี้ 
  3.1 รายวิชาซ้ำกับรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดแลว 
  3.2 วัน – เวลาเรียน หรือ วัน – เวลาสอบซ้ำกับรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดแลว 
  3.3 ลงทะเบียนใน Section ท่ีมจีำนวนผูลงทะเบียนครบแลว 
  3.4 จำนวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเกินกวาท่ีกำหนดไว   
  3.5 รายวิชาท่ีตองเรียนรายวิชาอื่นมากอน 
  3.6 ไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝกประสบการณรวมกับวิชาอื่นได  (เฉพาะภาคปกติ) 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 

1) ใหนักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียน”  แลวเลือกยอมรับหรือยกเลิก จะเขาสูเมนูหลักของ
หนาการลงทะเบียน 

 
 

2) การลงทะเบียนของนักศึกษากรณีลงทะเบียนตามแผนการเรียนเสนอแนะใหนักศึกษา 
กดปุม “ดึงรายวิชาจากแผน” หลังจากนั้นจึงจะปรากฏรายวิชาจากแผนการเรียนของ
นักศึกษา ดังภาพ 
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3) หากนักศึกษามีความจำเปนท่ีจะไมลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะ หรือ
ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม สามารถคนหารายวิชาในชอง “ระบุรหัสวิชา” และกดปุม 
“คนหา” ดังภาพ  โดยมีเง่ือนไขการคนหารายวิชา คือ 
(1) หากจำรหัสวิชาได ใหระบุรหัสวิชาเต็ม (โดยไมตองใส –ปหลักสูตร) 
(2) เลือกใสเฉพาะตัวอักษรตัวแรกของรหัสวิชาแลวตามดวยเครื่องหมายดอกจัน (*) 
 

 
 

4) หากตองการลงทะเบียนรายวิชาท่ีคนหา ใหคลิกท่ีสัญลักษณ     เพื่อเลือกรายวิชา 
ท่ีจะลงทะเบียน 

5) หากตองการลบรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน ใหคลิกท่ี “ลบ” ดังภาพ 

 
6) หลังจากเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนครบถวนแลว ใหดำเนินการยืนยันการลงทะเบียน

เรียนใหคลิกท่ี  “ตรวจสอบรายวิชาท่ีจองเรียน”  
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7) เมื่อนักศึกษามั่นใจแลววารายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไมมีขอผิดพลาด ใหเลือกกดปุม 
“ยืนยันการลงทะเบียน” 

 
8) เม่ือนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเสร็จจะปรากฏหนาการลงทะเบียนท้ังหมด ดังภาพ 

 
 

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษา แตตองการเพิ่มรายวิชาหรือถอนรายวิชา 

สามารถดำเนินการเพ่ิม-ถอนรายวิชาตามระยะเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินวิชาการ 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 

1) ใหนักศึกษาเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน”  แลวจะปรากฏหนาจอซึ่งแสดงรายวิชาท่ีได
ลงทะเบียนไวแลว ในพื้นท่ี “รายวิชาที่ลงทะเบียนท้ังหมด” 

2) หากตองการลดรายวิชา ใหคลิกท่ีสัญลักษณ  ในคอลัมน “ถอน” ท่ีตรงกับรายวิชาท่ี
ตองการถอน ระบบจะนำรายวิชาดังกลาวไปรอไวที่พื้นท่ี”รายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน”  
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3) หากตองการเพิ่มรายวิชา ใหคนหารายวิชาท่ีตองการเพิ่ม โดยระบุรหัสรายวิชาบางสวนหรือ

ท้ังหมดลงในชอง “ระบุรายวิชา” แลวคลิกปุม “คนหา” ระบบจะนำรายวิชาท่ีตรงตาม
เงื่อนไขท่ีเลือกมาแสดง แลวใหคลิกท่ีสัญลักษณ    เพื่อเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียน
ระบบจะนำรายวิชาดังกลาวไปแสดงในพื้นท่ี “รายวิชาท่ีตองการลงทะเบียน” ให 
โดยอัตโนมัติ 

4) ระบบจะทำการตรวจสอบวิชาท่ีทำการเพิ่ม-ถอนในเบ้ืองตนวาสามารถทำการเพิ่ม-ถอน 
ไดหรือไม  หากพบวาไมสามารถทำการเพิ่ม-ถอนได นักศึกษาจะตองปรับแกรายการ
ลงทะเบียนใหถูกตองตามเงื่อนไขท่ีระบบระบุเสียกอน 

9) เม่ื อระบบทำการตรวจสอบใน เบื้ องต นแล วพบว าวิ ชาท่ี เลื อก  เพื่ อ ทำการเพิ่ ม 
ถอนนั้น สามารถทำการเพิ่ม-ถอนได ใหดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหคลิกท่ี  
“ตรวจสอบรายวิชาท่ีจองเรียน”  
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10) เม่ือนักศึกษามั่นใจแลววารายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนไมมีขอผิดพลาด ใหเลือกกดปุม 

“ยืนยันการลงทะเบียน” 

 
 
คำรองออนไลน 
 คำรองออนไลน ในระบบบริการการศึกษา มีข้ันตอนการยื่นคำรองดังนี้ 

1. เขาสูระบบบริการการศึกษา เลือกเมนู “คำรองออนไลน” ดังภาพ 

 
 

2. เลือกคำรองท่ีตองการยื่นคำรองออนไลน โดยมีใหนักศึกษาเลือกจำนวน 8 คำรอง ดังภาพ 

 
 
การย่ืนคำรองออนไลน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) คำรองขอเปดรายวิชา มีเงื่อนไขในการยื่นคำรองออนไลน ไดแก 

- รายวิชาท่ีจะขอเปดรายวิชา ตองไมมีขอมูลอยูในรายวิชาเปดในปภาคการศึกษานั้น ๆ 
และจะตองเปนรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรของนักศึกษาเทานั้น 

- นักศึกษาเปนนักศึกษาคางช้ัน 
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 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษาย่ืนคำรองขอเปดรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (https://reg.cmru.ac.th/)  

ไปท่ีคำรองออนไลนเลือกท่ีคำรองขอเปดรายวิชา  
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอเปดรายวิชา) 
  3) เลือกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร เมื่อพบแลวใหเลือกรายวิชา แลวเลือกสาเหตุในการ

ยื่นคำรองขอเปดรายวิชา และกดปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำรายการ 

 
  4) ผานความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาจากอาจารยท่ีปรึกษาระบบบริการการศึกษา 
  5) แลวระบบจะสงขอมูลคำรองขอเปดรายวิชาเรียนไปยังคณะของรายวิชาคณะของรายวิชา

รวบรวมสงภาควิชาเพื่อใหภาควิชาพิจารณาและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแลวบันทึกสงสำนักทะเบียนและประมวลผลตามกำหนดปฏิทินวิชาการ 

  6) คณะดำเนินการ 
   6.1 สรุปรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนท้ังหมดสงใหภาควิชา

พิจารณา หากภาควิชาพิจารณาเรียบรอยแลวแนบความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประกอบการพิจารณา สงคณะ 

   6.2 คณะสรุปรายวิชาท่ีขอเปดนอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ ท้ังหมด 
จากภาควิชาและแนบหลักฐานท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกอบการพิจารณา 

   6.3 จัดทำบันทึกขอความนำสงสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  7) สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการ 
   7.1 เปดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะท่ีไดรับขอมูลจากคณะ    
   7.2 ดำเนินการเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาท่ีมีรายช่ือขอเปดรายวิชาผานระบบบริการ

การศึกษา ในชวงเพิ่ม-ถอนตามปฏิทินวิชาการ 
  8) นักศึกษาตรวจสอบผลการยื่นคำรองจากเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” กดเครื่องหมาย (+) 
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(2) คำรองขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา) 
การลงทะเบียนเรียนรวม นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษา            

ภาคพิเศษไดเฉพาะภาคฤดูรอนเทานั้น สวนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษา
ภาคปกติได ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและ
เรียนเกิน 

 ขัน้ตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษายื่นคำรองขอเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา) ในระบบบริการการศึกษา 

(https://reg.cmru.ac.th/)  
   หมายเหตุ กอนการขอเรียนรวมนักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ ในระบบ

ลงทะเบียนวาตรงกัน หรือซ้ำซอนกันหรือไม 
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา))  
  3) คนหารหัสวิชาเมื่อพบแลวใหเลือกรายวิชาและ Section ท่ีจะลงแลวกดปุม “บันทึก” 

 

 
   4) คำรองออนไลนจะสงขอมูลไปท่ีอาจารยผูสอน นักศึกษาสามารถพิมพแบบฟอรมคำรองขอ

เรียนรวมเก็บไวเปนหลักฐาน 

  5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้ 
   -  สงคำรอง 
   -  อนุมัติโดยอาจารยผูสอน 
   -  ดำเนินการเสร็จส้ิน 
  6) เม่ือไดรับอนุมัติจากสำนักทะเบียนและประมวลผลใหนักศึกษาตรวจสอบรายวิชานั้น 

ดวยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินวิชาการ 
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(3) คำรองขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที่กำหนด 
  การลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 
   -  ภาคปกติ  ลงไดไมนอยกวา 9  หนวยกิต  แตไมเกิน   22  หนวยกิต 
   -  ภาคพิเศษ ลงไดไมนอยกวา 9  หนวยกิต  แตไมเกิน   15  หนวยกิต 
   -  ภาคฤดูรอน  ลงไดไมเกิน 9  หนวยกิต 
  การลงทะเบียนเรียนเกินกวาจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวนี้สามารถทำไดเฉพาะในภาคเรียนสุดทาย
ท่ีจะสำเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินไดเพียง 1 รายวิชา (3 หนวยกิต) 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษาย่ืนคำรองขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนด  ในระบบบริการ

การศึกษา (https://reg.cmru.ac.th/)  
   หมายเหตุ กอนการขอเรียนเกินนักศึกษาจะตองตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบ ในระบบ

ลงทะเบียนวาตรงกัน หรือซ้ำซอนกันหรือไม 
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนด)  
  3) คนหารหัสวิชาเมื่อพบแลวใหเลือกรายวชิาและ Section ท่ีจะลงแลวกดปุม “บันทึก” 

 

 
   4) คำรองออนไลนจะสงขอมูลไปท่ีอาจารยผูสอน นักศึกษาสามารถพิมพแบบฟอรมคำรองขอ

ลงทะเบียนเรียนจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดเก็บไวเปนหลักฐาน 

  5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้ 
   -  สงคำรอง 
   -  อนุมัติโดยอาจารยผูสอน 
   -  ดำเนินการเสร็จส้ิน 
  6) เม่ือไดรับอนุมัติจากสำนักทะเบียนและประมวลผลใหนักศึกษาตรวจสอบรายวิชานั้น 

ดวยตนเองในผลการทะเบียนตามระยะเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินวิชาการ 
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(4) คำรองขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม 
 เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษา แตปรากฏวาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 
เน่ืองจากหมูเรียนในวัน เวลาท่ีตองการมีจำนวนนักศึกษาเต็มตามท่ีกำหนดแลว และไมสามารถลงทะเบียน
รายวิชาในหมู เรียนอื่น  ๆ  ได อีก   นัก ศึกษาสามารถขอเพิ่ มจำนวนรับลงทะเบี ยน ในหมู เรียน  
ท่ีตองการได 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษายื่ นคำรองขอเพิ่ มจำนวนรับในรายวิชาท่ี เต็ม ในระบบบริการการศึกษา 

(https://reg.cmru.ac.th/) กอนการขอเพิ่มจำนวนใหนักศึกษาตรวจสอบจำนวนรับท่ีเปน
ปจจุบันในระบบลงทะเบียนและวันเวลาเรียน วันเวลาสอบ 

  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอลงทะเบียนในรายวิชาท่ีจำนวนรับเต็ม) 
  3) คนหารายวิชาท่ีจะขอเพิ่มจำนวนรับ โดยระบุรหัสรายวิชา แลวกดปุม “คนหา” เมื่อพบ

แลวใหเลือกรายวิชาและ Section ท่ีจะขอเพิ่มจำนวนรับแลวกดปุม “บันทึก”   

 

 
  4) ตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้ 
   -  สงคำรอง 
   -  อนุมัติโดยอาจารยผูสอน 
   -  ดำเนินการเสร็จส้ิน 
  5) เม่ือไดรับการอนุมัติจากสำนักทะเบียนและประมวลผลแลว นักศึกษาตองเขาไปตรวจสอบ

รายวิชาท่ีขอเพิ่มท่ีเมนู “ผลการลงทะเบียน” ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินวิชาการ 
ชวงเพิ่ม-ถอน 
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(5) คำรองขอสอบกลางภาค/ปลายภาค 
นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหสอบกลางภาคและปลายภาคจะตองเปนผูมีรายช่ือ 

ในใบรายช่ือเขาสอบและ/หรือมีสิทธิ์สอบในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นั ก ศึ กษายื่ น คำร อ งขอสอบกลางภ าค /ปลายภาค  ใน ระบบบริ ก ารก ารศึ กษ า

(http://reg.cmru.ac.th/) 
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอสอบกลางภาค/ปลายภาค) 
  3) ระบบจะปรากฏรายวิชาท่ีลงทะเบียนขึ้นมา ใหนักศึกษากรอกขอมูลเหตุผลท่ีขาดสอบ  

ระบุหลักฐานอื่น ๆ และเบอรโทรศัพทมือถือ  แลวคลิกท่ีสัญลักษณ  เพื่อเลือกรายวิชา
ท่ีตองการขอสอบ  ระบบจะนำรายวิชาดังกลาวไปแสดงในพื้นท่ี “รายวิชาท่ีขอสอบ”  
ใหโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุม “บันทึก” 

 
 

  4) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนท่ีเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอมกับ
พิมพใบคำรองขอสอบ นำไปขอความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา คณะ แลวสงท่ีสำนักทะเบียน
และประมวลผล พรอมแนบหลักฐาน เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการขอสอบกลางภาค
และปลายภาคของนักศึกษาพิจารณาตอไป 
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(6) คำรองขอยกเลิกรายวิชา 
การขอยกเลิกรายวิชา (Withdrawal) กระทำใหเสร็จส้ิน กอนสอบปลายภาคไมนอยกวา  

2 สัปดาห  หรือกำหนดการตามปฏิทินวิชาการ การยกเลิกรายวิชา เปนการยกเลิกการเรียนรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนไปแลว แตนักศึกษามีความจำเปน หรือเห็นวาไมสามารถเรียนได หรือเรียนได ไมเต็มท่ีอาจไดรับ
ผลการเรียนต่ำ หากนักศึกษาไมเขาเรียน เรียนไมสม่ำเสมอ หรือไมทำกิจกรรมตามท่ีอาจารยผูสอนกำหนด 
โดยไมยื่นคำรองขอยกเลิกรายวิชานักศึกษาจะไดผลการเรียนตามเกณฑกำหนดไวนั้น ถาขอยกเลิกแลว  
ผลการเรียนท่ีไดรับจะเปน  “W” 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษายื่นคำรองยกเลิกรายวิชาในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) 
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองยกเลิกรายวิชา) 
  3) ระบบจะปรากฏรายวิชาท่ีลงทะเบียนข้ึนมา ใหนักศึกษาคลิกท่ีสัญลักษณ  เพื่อเลือก

รายวิชาท่ีตองการจะยกเลิกรายวิชา  ระบบจะนำรายวิชาดังกลาวไปแสดงในพื้นท่ี 
“รายวิชาที่ตองการยกเลิก” ใหโดยอัตโนมัต ิจากนั้นกดปุม “บันทึก” 

 
 

  4) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหอาจารยอนุมัติผลการทำ 
คำรองผานระบบตามลำดับ 

  5) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยจะมีสถานะดังนี้ 
   -  สงคำรอง 
   -  อนุมัติโดยอาจารยผูสอน 
   -  อนุมัติโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
   -  ดำเนินการเสร็จส้ิน 
  6) เมื่อระบบแสดงสถานะ “ดำเนินการเสร็จส้ิน” ระบบจะแสดงผลการศึกษา เปนสัญลักษณ “W” 
 หมายเหตุ  นักศึกษาท่ีไมไดชำระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ จะไมสามารถทำคำรองได 
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(7) คำรองขอยกเวนภายในมหาวิทยาลัย 

1.  นักศึกษายื่นคำรองไดตามชวงเวลาท่ีกำหนด และยื่นได 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา  
(ยกเวน ภาคฤดูรอน) 

2.  รหัสนักศึกษาเดิมท่ีมีสถานะเปนสำเร็จการศึกษาและพนสภาพ (ไมรวมพนสภาพทางการเงิน) 
3.  กรณีสถานะเดิมเปนสำเร็จการศึกษา สามารถเลือกยกเวนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิตได 
4.  ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปท่ีเขาของรหัสนักศึกษาใหมเทียบกับวันท่ีพนสภาพจาก

รหัสนักศึกษาเดิม โดยหลักสูตร 5 ป ตองเรียนมาแลวไมเกิน 10 ป หลักสูตร 4 ป ตองเรียนมาแลวไมเกิน 8 ป 
5.  รายวิชาท่ียกเวนตองมีผลการเรียนไมต่ำกวา “C” 

 ขั้นตอนการดำเนินการ 
1) นักศึกษายื่นคำรองในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอยกเวนภายในมหาวิทยาลัย) 
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมท่ีตองการยกเวนผลการเรียน  

 
4) ระบบจะแสดงรายวิชา พรอมผลการเรียนและจำนวนหนวยกิต นักศึกษาเลือกรายวิชา 

ท่ีตองการยกเวน ใหเลือกปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำคำรอง 

 
5) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง

ผานระบบ 
6) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนท่ีเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม

กับพิมพใบคำรองขอยกเวนการเรียน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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(8) คำรองขอยกเวนตางสถาบัน 

 1.  นักศึกษาย่ืนคำรองไดตามชวงวัน เวลาท่ีกำหนด และยื่นได 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา 
(ยกเวน ภาคฤดูรอน) 
 2.  นักศึกษาสามารถยกเวนในรายวิชาท่ีมีตารางเทียบ (ระบบจะตรวจสอบใหอัตโนมัติ) 
 3.  กรณีท่ีมีขอมูลในตารางเทียบแลว นักศึกษาสามารถเลือกวิชาไดตามหลักสูตรของตนเอง 
 4.  กรณีไมมีขอมูลรายวิชาในตารางเทียบ นักศึกษาตองติดตอสำนักทะเบียนและประมวลผล 
โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกรายวิชาลงในตารางเทียบ ซึ่งรายวิชาท่ีบันทึกใหม จะมีสถานะ
เปนรออนุมัติ และนักศึกษาจะสามารถเขาไปเลือกรายวิชาได 
 5.  รายวิชาท่ียกเวนได ตองมีผลการเรียนไมต่ำกวา “C” 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 

1) นักศึกษายื่นคำรองเทียบโอนในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอยกเวนตางสถาบัน) 
3) เลือกสถานศึกษาท่ีตองการยกเวน 
4) เลือกรายวิชาท่ีตองการยกเวนการเรียน แลวกดปุม “เลือก” (กรณีท่ีไมพบรายวิชาในระบบ 

ใหติดตอสำนักทะเบียนและประมวลผล) 

 
5) ระบุเกรดรายวิชาท่ีตองการยกเวนใหเลือกปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันการทำรายการ 

 
6) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง

ผานระบบ 
7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนท่ีเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม

กับพิมพใบคำรองขอยกเวนการเรียน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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(9) คำรองขอโอนภายในมหาวิทยาลัย 

 1.  นักศึกษาย่ืนคำรองไดตามชวงวัน เวลาท่ีกำหนด และยื่นได 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา 
(ยกเวน ภาคฤดูรอน) 
 2.  รหัสนักศึกษาเดิมท่ีตองการโอนรายวิชามา ตองมีเกรดเฉล่ียไมต่ำกวา 2.00 และมีสถานะ
เปนลาออก เทานั้น 
 3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปท่ีเขา ของรหัสนักศึกษาใหม กับวันท่ีหมดสภาพจาก
รหัสนักศึกษาเดิม (หลักสูตร 5 ป ตองไมเกิน 10 ป หลักสูตร 4 ป ตองไมเกิน 8 ป) 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 

1) นักศึกษายื่นคำรองเทียบโอนในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/) 
2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย) 
3) เลือกรหัสนักศึกษาเดิมท่ีตองการโอนรายวิชา 

 
หมายเหตุ :  1. กรณีที่ไมมีรหัสนักศึกษาข้ึนมาเลือก ตองตรวจสอบสภาพภาพนักศึกษาในรหัสเดิมกอน 
อาจมีสถานภาพปกติหรือพนสภาพตามระเบียบทางการเงิน  นักศึกษาจะตองทำเรื่องขอลาออกจากรหัส
นักศึกษาเดิมกอน นักศึกษาจึงจะสามารถทำคำรองได 

2. กรณีที่รหัสนักศึกษาเดิมมีสถานภาพพนสภาพตามระเบียบขอบังคับ นักศึกษาจะ 
ไมสามารถทำรายการคำรองขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได  

4) ระบบจะแสดงรายวิชาพรอมผลการเรียนและจำนวนหนวยกิต 

 
5) ใหเลือกบันทึก เพื่อยืนยันการทำรายการ 
6) ใหนักศึกษาติดตอ อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษา อนุมัติผลการทำคำรอง

ผานระบบ 
7) นักศึกษาตรวจสอบผลการยืนยันคำรองออนไลนท่ีเมนู “ผลการอนุมัติคำรอง” พรอม

กับพิมพใบคำรองขอเทียบโอน สงสำนักทะเบียนและประมวลผล  
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(10) คำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา 
1. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตร โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉล่ีย

ตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.00 
2. ใชเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. ไมมีหนี้สินใด ๆ คางชำระตอมหาวิทยาลัย 
4. ตองเขารวมกิจกรรมครบตามโครงสรางกิจกรรม 
5. ตองไมคาง ยืม คืน หนังสือหองสมุด 

 ขั้นตอนการดำเนินการ  
  1) นักศึกษาย่ืนคำรองคาดวาสำเร็จการศึกษาในระบบบริการการศึกษา(http://reg.cmru.ac.th/)  
  2) เลือกคำรองออนไลน (คำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา) 
  3) นักศึกษากรอก ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ีอยู ใหครบทุกชอง พรอมท้ังแนบรูปถายชุดครุย 

แลวกดปุม “บันทึก” ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถดูตัวอยางรูปภาพชุดครุยปริญญาโดยคลิกท่ี
ขอความ “ตัวอยางรูปภาพ”  
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  4) ใหนักศึกษาติดตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่ออนุมัติคำรองในระบบ โดยสามารถติดตามผลการ
อนุมัติคำรองท่ีเมนู “ผลอนุมัติคำรอง” หลังจากท่ีอาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติในระบบแลว 
นักศึกษาจะสามารถพิมพคำรองออกมา พรอมกับใบแจงชำระคาลงทะเบียนบัณฑิต  
ใหนักศึกษานำใบแจงชำระคาลงทะเบียนบัณฑิต ไปชำระเงินท่ีกองคลัง (งานการเงิน) 

 
  5) นำคำรองมาสงงานทะเบียนและประมวลผล  
  6) นักศึกษาตรวจสอบสถานะคำรองทางเมนู ผลการอนุมัติคำรอง โดยมีสถานะ ดังนี้ 
   - รับรายการโดยเจาหนาท่ี 
   - ไมสำเร็จการศึกษา เนื่องจาก .... 
   - อนุมัติสำเร็จการศึกษา 
  หมายเหตุ -  หลังจากท่ีนักศึกษาสงคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวใหนักศึกษาติดตาม

ตรวจสอบผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเอง ทุกระยะเพ่ือใหสามารถแกปญหา 
ไดทันทวงท ี

    - หากนักศึกษาย่ืนคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษาแลว แตไมสำเร็จการศึกษา ใหนักศึกษา 
ย่ืนคำรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา (สทป.13) อีกครั้ง หลังจากที่ลงทะเบียนครบหลักสูตร 

 
การขอลาพักการเรียน/รักษาสถานภาพ 
 การลาพักการศึกษา 
  1. เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว ไมสามารถมา
เรียนไดตามปกติ เชน เจ็บปวย  ติดภารกิจเดินทางไปตางจังหวัด/ตางประเทศ เปนเวลานาน ถูกส่ังพักการ
เรียน ไปอบรม หรือ อื่น ๆ นักศึกษาสามารถลาพักการเรียนไวไดจนกวาจะพรอมกลับมาเรียนใหม 
  2. ยื่นคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) ผานความเห็นของผูปกครอง  
อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ  สำนักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง (งานการเงิน)  
 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
  1.  เม่ือนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง นักศึกษาตองทำการ
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา โดยการชำระคาธรรมเนียม “การรักษาสถานภาพนักศึกษา” 
  2.  นักศึกษาตองยื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนวันเริ่มสอบปลาย 
ภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
  3.  ยื่นคำรองขอรักษาสภาพ (สทป.8) โดยผานความเห็นจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา 
สาขาวิชา คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผลและกองคลัง (งานการเงิน)   
 ขั้นตอนการดำเนินการ  
   1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ (สทป.8) ไดท่ี  
    http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก 
    คำรองใหสมบูรณครบถวน 
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   2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสาขาวิชา  และ
ขออนุมัติจากคณบดี 

   3) นำคำรองสงสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอความเห็นจากผูอำนวยการ 
สำนักทะเบียนและประมวลผล   

   4) นักศึกษานำคำรองท่ีผานความเห็นชอบไปชำระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 

   5) นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาสำเนา
เก็บไวเปนหลักฐาน 

   6) นักศึกษานำคำรองขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ มายื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล 

   หมายเหตุ การลาพักการศึกษา สามารถลาพักการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 
หากมีความจำเปนตองลาพักการศึกษาตอใหยื่นคำรองใหม  

 
การประกาศผลการเรียน 
 1. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเรียนทุกภาคการศึกษาทางอินเทอรเน็ตโดยนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในแตละภาคเรียนหรือท้ังหมดไดจาก ระบบบริการการศึกษา 
(http://reg.cmru.ac.th/) และสำนักทะเบียนและประมวลผลไดสงผลการเรียนใหผูปกครองทางไปรษณียดวย 
 2. นักศึกษาไดผลการเรียน “I” ในรายวิชาใด จะตองติดตามและพบอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
ทันทีเพื่อดำเนินการแกผลการเรียน  “ I” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่องแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผลการเรียน “I” หากพนกำหนดงานทะเบียนและวัดผลจะเปล่ียนเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี 
 3. นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคแตขาดสอบจะไดผลการเรียน “M” และจะตองดำเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาท่ี ขาดสอบกลางภาค
และปลายภาค   ในกรณีท่ีไดรับอนุญาตใหสอบ  จะตองดำเนินการใหเรียบรอยภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด  หากพนกำหนดงานทะเบียนและวัดผลจะปรับเปน “F” หรือ “U” แลวแตกรณี 
 
การขอยายสาขาวิชา 
 1. นักศึกษาสามารถขอยายสาขาวิชาหนึ่งไปยังอีกสาขาวิชาหนึ่งได โดยเปนไปตามเกณฑการยาย
สาขาวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 2. เกณฑการขอยายสาขาวิชา  
  1) นักศึกษาตองมีผลการเรียนในสาขาวิชาเดิม  นักศึกษาภาคปกติ ไมนอยกวา 2.00 
  2)  นักศึกษาภาคพิเศษ ตองไมนอยกวา 3 ภาคเรียน (ไมนับภาคเรียนท่ีลาหรือถูกส่ังพัก         

การเรียน) 
  3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกอนยื่นคำรอง ไมต่ำกวา 2.00 
  4) ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกของสาขาวิชาใหมท่ีจะยายไป ไมนอยกวา           

2  รายวิชาและมีระดับคะแนนไมต่ำกวา  B  
  5) ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและคณะเดิมท่ีสังกัด และ สาขาวิชาและคณะใหม 
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  6) มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนยายไปสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หรือภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดวยกัน 

  7) การยายจะสมบูรณไดเมื่อนักศึกษาชำระคาธรรมเนียมแลว 
  8) เม่ือนักศึกษายายไปสาขาวิชาใหมแลวจะขอยายกลับสาขาวิชาเดิมอีกไมได  
  9) ยื่นคำรองขอยายสาขาวิชา (สทป.2)  ผานอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะเกา/ใหม   

ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 ขั้นตอนการดำเนินการ  
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอยายสาขาวิชา (สทป.2) ไดท่ี 
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณครบถวน  
  2)  นักศึกษานำใบคำรองไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย ท่ีปรึกษา สาขาวิชาเดิม  

คณะเดิมสาขาวิชาใหม คณะใหม และสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  3) นักศึกษาติดตอรับคำรองท่ีผานการอนุมัติแลวไดท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  4) จากนั้นนำคำรอง ไปชำระเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 
  5)  นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชาไปถายเอกสาร

 เก็บไวเปนหลักฐาน 
  6)  นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอยายสาขาวิชา  (ฉบับจริง)             

 มายื่นท่ีหองสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและ Password ใหม 
 
การเปล่ียนประเภทนักศึกษา 
 1. นักศึกษาภาคปกติสามารถขอประเภทนักศึกษาไปเปนนักศึกษาภาคพิเศษได ในวิชาเอกท่ีมีอยู
ในภาคพิเศษ ระดับเดียวกัน 
 2. ยื่นคำรองขอเปล่ียนประเภทนักศึกษา (สทป.1) ผานอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ ถึง
สำนักทะเบียนและประมวลผล           
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเปล่ียนประเภทนักศึกษา (สทป.1) ไดท่ี    
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณ ครบถวน  
  2)  นักศึกษานำใบคำรองไปย่ืนขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชา คณะ

 และสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  3) นักศึกษาติดตอรับคำรองคืนไดท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  4) จากนั้นนำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมขอเปล่ียนประเภทนักศึกษาท่ีกองคลัง 

 (หองการเงิน) 
  5) นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอเปล่ียนประเภทนักศึกษาไป 
   ถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน 
  6)  นักศึกษานำคำรองและใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมขอเปล่ียนประเภทนักศึกษา 

 (ฉบับจริง) มาย่ืนท่ีหองสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและ 
Password ใหม 
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การขอยายสถานศึกษา 
 1. เมื่อนักศึกษามีความจำเปนตองยายไปศึกษาตอท่ีสถาบันการศึกษาแหงอื่น ดวยเหตุผลยาย
กลับภูมิลำเนา ยายตามผูปกครอง ยายสถานท่ีทำงาน นักศึกษาสามารถ ยื่นคำรองขอยายไปไดโดยตองยื่น
คำรองกอนสอบปลายภาค 
 2. เมื่อนักศึกษายื่นคำรอง   สำนักทะเบียนและประมวลผล จะทำหนังสือติดตอไปยังสถาบันท่ี
นักศึกษาขอยายไป เมื่อสถาบันแหงนั้นมีหนังสือตอบรับวาสามารถรับนักศึกษาเขาศึกษาตอได  นักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนียมเพื่อรับหนังสือสงตัวและผลการเรียนไปยังสถาบันแหงนั้น 
 3. ยื่นคำรองขอยายสถานศึกษา (สทป .11) ผานความเห็นของผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา 
สาขาวิชา คณะ สำนักหอสมุด ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล  
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอยายสถานศึกษา (สทป.11) ไดท่ี   
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณครบถวน 
  2) นักศึกษาขอความเห็นชอบจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยหัวหนา  สาขาวิชา 

ขออนุมัติจากคณบดี และสำนักหอสมุด 
  3) นักศึกษานำคำรองขอยายสถานศึกษา มายื่นคำรองท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  4) เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกตองของคำรอง จากนั้นจะเสนอให

ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอความเห็นชอบ 
  5) เม่ือคำรองขอยายสถานศึกษาผานความเห็นชอบของผูอำนวยการสำนักทะเบียนและ

ประมวลผล แลวผูรับผิดชอบจะจัดทำหนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษา/สถาบันท่ี
นักศึกษาจะยายไป 

   5.1 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ตอบรับ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะทำหนังสือสงตัว
ใหกับนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมการขอยายสถานศึกษา
ท่ีหองการเงิน ก็ถือวาส้ินสุดกระบวนการขอยายสถานศึกษา 

   5.2 ถาสถานศึกษา/สถาบัน ปฏิเสธ การยายสถานศึกษา ผูรับผิดชอบจะแจงใหนักศึกษา
ทราบ 

 
การขอเอกสารการศึกษา 
 1. นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดดังนี้    
   -  ใบรับรองการเปนนักศึกษา - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  
   -  ใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ            -   ใบแทนรับรองคุณวุฒิ                 
   -  ใบแทนปริญญาบัตร                    -   ใบแทนอนุปริญญาบัตร 
   -  ใบแทนประกาศนียบัตร                -   ใบแทนสุทธิ        
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 2. ยื่นคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ได 2 ชองทาง ดังนี้ 
  1) ยื่นคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) รูปแบบออนไลน 
 ขั้นตอนการดำเนินการ 

1.1 นักศึกษายื่นขอเอกสารทางการศึกษาในระบบบริการการศึกษา (http://reg.cmru.ac.th/)  
1.2 เลือกเมนู “ระบบขอเอกสารทางการศึกษา” เพื่อไปยังระบบขอเอกสารทาง

การศึกษาออนไลน 
1.3 เลือก เมนู “ขอเอกสารทางการศึกษา” เพื่อเลือกทำรายการท่ีตองการขอเอกสารทาง

การศึกษา ในระบบจะใหเลือกการขอรับเอกสารได 2 แบบ คือ ไมจัดสงเอกสาร
ทางการศึกษา (รับเองท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) หรือ ใหจัดสงทางไปรษณีย 
ตามท่ีอยูท่ีระบบในระบบคำรอง พรอมมีคาจัดสง 40 บาท (EMS) 

1.4 ตรวจสอบขอมูลและรายงานใหถูกตอง และทำการยืนยันการขอเอกสาร เพื่อยืนยัน
การขอเอกสารทางการศึกษา หากตองการแกไขให คลิก ยกเลิก/ลบรายการ เพื่อ
เลือกรายการใหมอีกครั้ง 

1.5 เม่ือคลิก ยืนยันขอเอกสาร เรียบรอยแลว ติดตอขอรับเอกสาร/รอเอกสารจัดสงทาง
ไปรษณีย 
- กรณีเลือกการขอเอกสารแบบ ไม จัดสงเอกสารทางการศึกษา (รับเองท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) ใหติดตอชำระเงินท่ี กองคลัง (การเงิน) และนำ
ใบเสร็จติดตอรับเอกสารท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล หลังจากท่ีชำระเงิน
เรยีบรอยแลว 

- กรณีใหจัดสงทางไปรษณีย ใหสงหลักฐานการชำระเงินแจง เขาไปในระบบ 
หลังจากสงหลักฐานการชำระเงินเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะทำการตรวจสอบ
การขอเอกสารและจัดสงเอกสารภายใน 1-3 วันทำการ 

  2) ยื่นคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
   1.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอม
ท้ังกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน 

   1.2 นักศึกษานำคำรองขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษามายื่นท่ีสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อใหเจาหนาท่ีนัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

   1.3 นักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 
     หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม 
  2) ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 
   2.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php  
พรอมท้ังกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน 

   2.2 นักศึกษานำคำรองมายื่นท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเจาหนาท่ีนัดหมาย
วัน-เวลารับเอกสาร 
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   2.3 นักศึกษาไปชำระเงินคาธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียนท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 
   2.4 กรณีท่ีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลว (กอนปการศึกษา 2555) นักศึกษานำรูปถายสี

ขนาด  2 นิ้ว ฉากหลังรูปถายสีขาว ฉบับละ 2 รูป ระดับปริญญาสวมชุดครุย  ตาม
สาขาท่ีสำเร็จการศึกษา สวนระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ. ช้ันสูงสวมชุด
นักศึกษา รูปถายไมเกิน 6 เดือน มายื่นท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 

   2.5 นักศึกษาจะมารับใบรับรองผลการเรียนไดหลังจากย่ืนคำรอง 3 วันทำการ              
โดยนักศึกษาจะตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน   

     หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม 
  3) ใบเกรดเพ่ือตรวจสอบ 
     ใช ในการเที ยบโอนผลการเรียน /ยกเวน ผลการเรียน  กรณี สอบเขาใหม   
   หรือใชในการตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนหรือตองการทราบผลการเรียนของตนเอง 
   3.1 นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/admin_paper.php พรอมท้ังกรอก          
คำรองใหสมบูรณครบถวน 

   3.2 นักศึกษานำคำรองขอใบเกรดเพื่อตรวจสอบ มายื่นท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 
เพื่อใหเจาหนาท่ีนัดหมายวัน-เวลารับเอกสาร 

   3.3 นักศึกษานำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมใบเกรดเพื่อตรวจสอบท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 
     หมายเหตุ : หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองใหม 
  4) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตร ใบแทนอนุปริญญา ใบแทนประกาศนียบัตร  

ใบแทนใบสุทธิ (เฉพาะผูท่ีสำเร็จการศึกษาแลวเทานั้น) 
   4.1 ดาวนโหลดคำรองขอเอกสารทางการศึกษา (สทป.10) ไดท่ี 

http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php  
พรอมท้ังกรอกคำรองใหสมบูรณครบถวน 

   4.2 นำคำรองขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ, ปริญญาบัตร, อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร, 
ใบสุทธิและรูปถายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังรูปถายสีขาวฉบับละ 2 รูป (เฉพาะ
ผูสำเร็จการศึกษากอนปการศึกษา 2555) ระดับปริญญาสวมชุดครุยตามสาขาท่ี
สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ป.กศ., ป.กศ.ช้ันสูง สวมชุดนักศึกษา ถายไมเกิน 
6 เดือน มาย่ืนท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหเจาหนาท่ีนัดหมายวัน-เวลา
รับเอกสาร 

   4.3 นำคำรองไปชำระเงินคาธรรมเนียมกองคลัง (หองการเงิน) 
     หมายเหตุ  - หากไมมารับภายใน 3 เดือน ใหเขียนคำรองขอย่ืนใหม 
 
การขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว 
 1. การขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวไดแก คำนำหนานาม  ช่ือ  นามสกุล  ท่ีอยู นักศึกษาควรย่ืน 
คำรองขอเปล่ียนแปลงใหถูกตอง เพื่อประโยชนของตัวนักศึกษาในเรื่องหลักฐานสำคัญของตนเอง เชน  
บัตรประจำตัว ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร เปนตน โดยย่ืนกอนสอบปลายภาค 1 เดือน 
 2. ยื่นคำรองขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว  (สทป .7) ผานอาจารย ท่ีปรึกษา สาขาวิชา              
ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล  
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 ขั้นตอนการดำเนินการ  
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว (สทป.7) ไดท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณครบถวน 
  2) นักศึกษานำคำรองขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวไปขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และอาจารยหัวหนาสาขาวิชา 
  3) นักศึกษานำคำรองขอเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว มายื่นท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 หมายเหตุ  หลังจากย่ืนคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 1 วันทำการขอมูลจะถูกเปลี่ยนแปลง 
 
การขอลาออก 
 1. เม่ือนักศึกษามีความจำเปนไมสามารถเรียนใหครบตามหลักสูตร และประสงคจะลาออกจาก
สภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ใหดำเนินการไดทันที การขอลาออกใชในกรณีท่ีนักศึกษา 
  1) ตองการสอบเขาศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน 
  2) ตองการสอบเขาศึกษาในสาขาวิชาใหม 
  3) ไมมีเวลาศึกษา 
  4) เกรดเฉล่ียไมถึงเกณฑท่ีกำหนด 
  5) ไมมีทุนทรัพย 
 2. นักศึกษาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว สามารถลาออกโดยไมตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง 
 3. สถานภาพของนักศึกษาจะตองไมพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 ขั้นตอนการดำเนินการ  
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองขอลาออก (สทป.9) ไดท่ี    
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณ ครบถวน 
  2) นักศึกษาย่ืนหนังสือยินยอมจากผูปกครอง พรอมสำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง

(เฉพาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
  3) นักศึกษานำคำรองขอลาออกไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา คณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด 
  4) สงเอกสารตามขอ 1-2 พรอมผลการพิจารณาท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล และ 

สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5) หลังจากท่ีนักศึกษาย่ืนคำรองขอลาออก 3 วันทำการใหมารับสำเนาคำรองขอลาออก 

เพื่อขอรับเงินคาประกันของเสียหายคืนท่ีกองคลัง (หองการเงิน) 
 
คำรองทั่วไป 
 1. ใชในกรณีขอรับบริการทางวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว โดยย่ืนไดตลอดเวลา  
ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาควรใหขอเสนอแนะดวย 
 2. ยื่นคำรองท่ัวไป (สทป.15) โดยผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษา และนำสงถึงสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล 
 
 



184   >>  คูมือนักศึกษา ป�การศึกษา 2565

 ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1) นักศึกษาดาวนโหลดคำรองท่ัวไป (สทป.15) ไดท่ี  
   http://www.academic.cmru.ac.th/web59/services_download.php พรอมท้ังกรอก

คำรองใหสมบูรณครบถวน 
  2) นักศึกษานำคำรองท่ัวไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะและรับรอง 
  3) นักศึกษานำคำรองท่ัวไปมาย่ืนท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 
  4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะพิจารณาและใหคำแนะนำแกนักศึกษาเปนรายกรณี 
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การใหบริการขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตสำหรับนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถใชบริการผานเว็บไซต http://www.academic.cmru.ac.th/ 

 
 

ในสวนของบริการท่ีเก่ียวกับนักศึกษาจะประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 ปฏิทินวิชาการ 
 ระบบบริการการศึกษา 
 ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม 
 ขาวประกาศ สทป.  

 

1. ปฏิทินวิชาการ จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางวิชาการทุกเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดย
นักศึกษาตองปฏิบัติตามกำหนดการตาง ๆ ในปฏิทินวิชาการอยางเครงครัด 
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2. ระบบบริการการศึกษา  เปนระบบท่ีคลอบคลุมต้ังแตการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมจน 
สำเร็จการศึกษา รวมถึงระบบคำรองออนไลนสำหรับนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซึ่งมีเมนู 
การใชงานระบบบริการการศึกษา ดังนี้ 
 
 

เมนูหลัก เมนูยอย คำอธิบาย 
1. ประวัตินักศึกษา  บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาเพิ่มเติม 

2. ลงทะเบียน  หนาจอสำหรับทำรายการลงทะเบียน 
1) คลิกปุมดึงรายวิชาจากแผน หรือ 
2) สามารถคลิกปุมคน เพื่อคนหารายวิชาท้ังหมดตามป/ภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน 
**รายวิชาท่ีนักศึกษาเลือกลงทะเบียนไดจะแสดงสัญลักษณให
นักศึกษาเลือกได** 

 แสดงหลักสูตร แสดงรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร กรณีท่ีมีรายวิชาเปดตาม
โครงสรางสามารถเลือกรายวิชาลงทะเบียนไดจากหนาจอนี้ 

 คนหารายวิชา คนหา/ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดในป/ภาคการศึกษาท่ีเปดให
ลงทะเบียน 

 คำนวณคาใชจาย ตรวจสอบรายการคาใชจายท่ีเกิดจากการลงทะเบียนไดกอน
ยืนยันรายการลงทะเบียน 

 แสดงตารางเรียน/
สอบ 

แสดงขอมูลตารางเรียน/สอบ ของรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียน
กอนยืนยันรายการลงทะเบียน 

 แผนการเรียน ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 ตรวจสอบรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน 
ตรวจสอบและยืนยันการลงทะเบียน 
**ตองคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียน** 

3. ผลการลงทะเบียน แสดงผลการลงทะเบียนในแตละป/ภาคการศึกษา 
 คะแนน ตรวจสอบคะแนนในรายวิชาท่ีเรียนได โดยขอมูลจะแสดง

ตามท่ีผูสอนตองการแสดงเทานั้น 
4. ตารางเรียน/
สอบนักศึกษา 

 แสดงขอมูลตารางเรียน/สอบ ในแตละป/ภาคการศึกษา 

5. ภาระคาใชจายทุน แสดงขอมูลภาระหนี้สินท่ีคางชำระคาลงทะเบียน/ตรวจสอบ
ขอมูลทุนการศึกษาท่ีไดรับ 

6. ผลการศึกษา  แสดงขอมูลผลการศึกษาในป/ภาคการศึกษา 
7. ตรวจสอบจบ  แสดงผลการศึกษาเทียบตามโครงสรางหลักสูตร สามารถเลือก

แสดงได 3 แบบ 
- แสดงขอมูลแบบสรุป 
- แสดงรายละเอียดท้ังหลักสูตร 
- แสดงเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
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เมนูหลัก เมนูยอย คำอธิบาย 
8. คำรองออนไลน  เมนูสำหรับคำรองออนไลน ไดแก 

- ขอเปดรายวิชา 
- ขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภทนักศึกษา) 
- ขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตท่ีกำหนด 
- ขอลงทะเบียนในรายวิชาท่ีจำนวนรับเต็ม 
- ขอยกเลิกรายวิชา 
- ขอเทียบโอนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
- ขอยกเวนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
- ขอยกเวนรายวิชาตางสถาบัน 
- คาดวาจะสำเร็จการศึกษา 

โดยนักศึกษาสามารถย่ืนคำรองตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา 
9. ผลอนุมัติคำรอง  ตรวจสอบผลอนุมัติรายการคำรอง 
10. Regist/ประวัติเขารวมกิจกรรม ตรวจสอบประวัติการเขารวมกิจกรรม 
11. ตรวจสอบกิจกรรม ตรวจสอบการผานกิจกรรมตามโครงสรางกิจกรรม 
12. สมัครเขารวมกิจกรรม ยื่นสมัครเขารวมกิจกรรมออนไลน 
13. แผนการเรียน  ตรวจสอบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
14. คนหารายวิชา  คนหาขอมูลรายวิชาท่ีเปดในแตละป/ภาคการศึกษา 
15. คนหาตารางเรียน คนหาขอมูลตารางเรียนในแตละป/ภาคการศึกษา 
16. คนหาตารางสอน คนหาขอมูลตารางสอนของอาจารยผูสอนในแตป/ภาคการศึกษา 
17. คนหาตารางการใชหอง คนหาขอมูลการใชหองเรียนในแตละป/ภาคการศึกษา 
18. ระบบขอเอกสารทางการศึกษา  ระบบท่ีสามารถขอเอกสารทางการศึกษาออนไลนได เชน 

ใบรับรองการเปนนักศึกษา, ใบรายงานผลการเรียน ฯลฯ 
19. เสนอความคิดเห็น สงขอความไปยังอาจารย 
20. ประวัติเขาใชระบบ แสดงประวัติการเขาใชงานระบบบริการการศึกษา 
 

3.  ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม นักศึกษาสามารถอานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ขอปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย คูมือนักศึกษา ศึกษาวิธีการลงทะเบียน การยื่นคำรองออนไลนผานคลิปวีดิโอตาง ๆ 
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4.  บริการขาวสารของ สทป. เปนการประกาศขาวทางดานวิชาการท่ีเปนปจจุบัน ซึ่งนักศึกษาควรเขามา
ติดตามอานประกาศขาวสารท่ีทางสำนักทะเบียนและประมวลผลไดประกาศอยางสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติ
ตนและสามารถทำตามขอกำหนดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดผานเว็บไซต http://reg.cmru.ac.th/ หรือ 
http://www.academic.cmru.ac.th/ 
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การใหบริการขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตดานอ่ืน ๆ 
 

1. Facebook ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 
เปนบริการสาธารณะท่ีสามารถเขาถึงนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปไดเปนอยางดี โดยสามารถติดตอ

สอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานวิชาการ การรับสมัครนักศึกษาใหม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของผูสอบถามตองใช
ถอยคำท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น หากมีถอยคำท่ีไมเหมาะสมผูดูแลระบบจะทำการ
ลบและจำกัดการเขาใชงานทันที (www.facebook.book/regcmru/) 

 
 

2. ระบบสารสนเทศสำหรับสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการ Android 
เปนบริการระบบสารสนเทศบนอุปกรณสมารทโฟน เพื่อตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอบ               

ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปจจุบัน  ตรวจสอบผลการเรียนเปนรายภาคการศึกษา ต้ังแต
ภาคการศึกษาแรกจนถึง ภาคการศึกษาปจจุบัน 

- Android สามารถดาวนโหลดผาน Play Store แลวคนหาคำวา “regcmruapp” โดยไมเสีย
คาบริการ 

 
 

 





ตอนที่ 4
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

ในเร�่องที่เกี่ยวของกับหนวยงาน

สนับสนุนการเร�ยนการสอน

C H I A N G  M A I  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y  2 0 2 2



R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y
C H I A N G  M A I

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย�ภาษา

สำนักหอสมุด

สำนักดิจ�ทัลเพ�่อการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   
 

วิสัยทัศน 
“องคกรแหงการสงเสริมการสรางคุณคาและมูลคาศิลปวัฒนธรรมลานนา” Lanna Cultural 

Enrichment 
 

พันธกิจ 
1) อนุรักษ ทำนุบำรุง สงเสริม สืบสาน และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกสารโบราณ 
2) สงเสริมการสรางคุณคาและมูลคาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3) เปนแหลงศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ 
4) สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน งานวิจัย 

การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา 
 

อัตลักษณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
“รักษศิลปวัฒนธรรม” 

 

เอกลักษณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
“อนุรักษ สืบสาน ตอยอด ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน” 
 

วัฒนธรรมองคกร 
 “รักษวัฒนธรรม นวัตกรรมกาวหนา พัฒนาบริการ ทำงานอยางมีความสุข” 
 

คานิยมหลัก 
 OAC = Office of Arts and Cultural 

O – Openness เปดกวาง รับส่ิงใหม 
A – Activeness ใสใจในงาน 
C – Creativity สรรสรางอยางสรางสรรค 

 

ชองทางการติดตอ 

 โทรศัพท/โทรสาร     0 5388 5860, 0 53885880, 0 5388 5883 
 เว็บไซต http://www.culture.cmru.ac.th 
 Facebook http://www.facebook.com/ilaccmru/ 
 
เวลาเปดทำการ 
 พิพิธภัณฑ / สำนักงาน เปดบริการ  วันจันทร – วันศุกร เวลา  08.30 – 16.30 น.   
   ปดบริการ   วันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ    
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แผนผังท่ีต้ังของหนวยงาน 

 
การบริการของหนวยงาน 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการใหบริการผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก 
ท่ีสนใจ  รายละเอียดดังนี้ 
 1.  พิพิธภัณฑ  
 1.1  เรือนอนุสารสุนทร  เปนสถาปตยกรรมเรือนลานนาท่ีสรางตามแบบของเรือนคำเท่ียง  
ซึ่งตระกูลชุติมา และตระกูลนิมมานเหมินทรไดสรางเรือนกาแลหลังนี้ขึ้น เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางดาน
เรือนโบราณลานนา จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลานนา 
 1.2  อาคารเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
นามอาคารและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทรท่ี 21 
มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ มีการจัดแสดง จำนวน 4 ช้ัน ไดแก ชั้น 1 หองศูนย
ขอมูลภูมิปญญาลานนา นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2  นิทรรศการ กลุมชาติพันธุลานนา (ลัวะ-ไทยวน-ไท
เขิน-ไทยอง-ไทล้ือ-ไทใหญ) นิทรรศการดนตรีลานนา นิทรรศการเส้ือผาอาภรณ นิทรรศการเก่ียวกับภูมิ
ปญญา ชั้น 3  นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน และ ชั้น 4  นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาฯ และ นิทรรศการ
พุทธศาสนาและเครื่องสักการะลานนา  
 บริการนำชมสำหรับนักศึกษาท่ีตองการหนวยกิตกิจกรรม ในกิจกรรม "ไหวพระ แอวเฮือน 
เยือนศิลป" จัดขึ้นในทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ภายหลังการเขารวมกิจกรรม  จะไดรับ 1 หนวย
กิตกิจกรรม ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดท่ี https://forms.gle/rHGE1DMBRLNpQXVJ6 (รับจำนวน
จำกัด 30 คน/ครั้ง) 
 นักศึกษาสามารถหาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมเติมไดท่ีหนา คลังความรูศิลปวัฒนธรรม ได
ทางเว็บไซต www.culture.cmru.ac.th/learningcenter  
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2.  ศูนยการเรียนรูในการสงเสริม การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
2.1 ศูนยใบลานศึกษา มีหนาท่ีในการสำรวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ

คัมภีรใบลาน พับสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณ (ตนฉบับและภาพถาย) เพื่ออนุรักษ ศึกษาและ
เผยแพรแกผูท่ีสนใจท่ัวไป มุงสรางฐานขอมูลดิจิทัลและเช่ือมโยงเครือขายการอนุรักษและเผยแพรเอกสาร
โบราณท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเอกสารสาร
โบราณทุกชนิด 
 

วิธีการใชงานระบบฐานขอมูลเอกสารโบราณ 
1) เขาเว็บไซต http://www.culture.cmru.ac.th/ จากนั้นคลิก (ดานขวาของหนาเว็บ) หรือ

คลิก ICON “ฐานขอมูลเอกสารโบราณ” จากหนาเว็บไซตของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  หรือทางล้ิงค 
http://www.culture.cmru.ac.th/culturedc/  

 

 
 

2) สามารถเลือกดูตามรายการ โดยคลิกท่ี เลือกดูรายการ 
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3)  สามารถเลือกดูตามประเภท โดยคลิกท่ี  เลือกดูคอลเลกชัน  
 

 
 

4) หรือสามารถคนหาเอกสาร โดยคลิกท่ี  จะปรากฏดังภาพตอไปนี้ 
 

 
 

5) เมื่อกรอกคำท่ีตองการคนหา เชน คำวา ตำนาน จากนั้นคลิกคำวาสืบคน จะปรากฏเอกสาร ดังนี้ 

 
 
2.2 หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา มีหนาท่ีในการใหบริการขอมูล องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริการสืบคนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของลานนา โดยเปดใหบริการ
กับนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  นักวิชาการท่ัวไป ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ ในการนำขอมูลไปใชประโยชนทางดานวิชาการ 

      นอกจากนี้ผูท่ีสนใจดังกลาวยังสามารถสืบคนหาหนังสือหายาก ในหมวดตาง ๆ ผานทาง 
“ระบบสืบคนสารสนเทศหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา” โดยสามารถเขาใชงานระบบโดยคลิกเขาไปท่ี 
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php 
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 3. กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1  โครงการ “ขวงผญา ราชภัฏเชียงใหม สืบสานงานศิลป” เพื่อแสดงผลงานดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การสาธิตภูมิปญญาลานนา 
การประกวดนิทรรศผลงานการบูรณาการและนวัตกรรมประยุกตดานศิลปวัฒนธรรม การประกวดความรู
ความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรม  และนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ (1–3 หนวยกิจกรรม)  
 3.2  โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา เพื่อสรรหาครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ท่ีมีความรู 
ความสามารถและความเช่ียวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรมในสาขาตางๆ ยกยองเชิดชูเกียรติเปน “เพชรราช
ภัฏ – เพชรลานนา” ไดมีกำลังใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกอใหเกิด  
การสืบสานองคความรูจากภูมิปญญาพื้นบานลานนา ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานองคความรู 
ดานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูแผนดินลานนา (1 หนวยกิจกรรม) 
 3.3  โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานลานนา และรวมกันสืบทอดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น สรางเครือขายความสัมพันธ
ระหวางภูมิปญญาในทองถิ่นกับคณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และบุคคลท่ัวไป 
อีกท้ังยังเปนการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบัน องคกรชุมชน วัด และสถานศึกษา 
ในการจัดการเรยีนรูและสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน (1 หนวยกิจกรรม/หลักสูตร/ครั้ง)  
 3.4  โครงการการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ประเพณีลานนา เพื่อใหอาจารย บุคลากร 
นักศึกษาและศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดมีประสบการณและมีสวนรวมในกิจกรรม 
ดานประเพณีลานนาของมหาวิทยาลัย ไดรับความรู และกอใหเกิดการอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม  
มีหลายกิจกรรม คือ โครงการอนุรักษ สงเสริมประเพณีสงกรานต และการแตงกายลานนา โครงการสงเสริม
การอนุรักษพิธีกินออผญา โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา (1-2 หนวยกิจกรรม/โครงการ)  
 3.5  โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง นำหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะความดี ความช่ัว ออกจากกัน สราง
สัมพันธท่ีดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา และสรางคุณลักษณะพึงประสงคของนักศึกษา
ท่ีเต็มเปยมไปดวยวิชาการและคุณธรรม (2 หนวยกิจกรรม)  
 3.6  โครงการอภิปรายองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมใหอาจารย บุคลากร 
นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไปไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณของลานนา  โดยมีการจัดนิทรรศการท่ีมี
เนื้อหาสอดคลองกับการจัดเสวนาวิชาการ  ครอบคลุมองคความรูศิลปวัฒนธรรมลานนาแขนงตาง ๆ  
กลาวคือ อักษรโบราณ วรรณกรรม ประเพณี อาหารการกิน และดนตรีนาฏศิลป และเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
ปราชญทองถิ่นเปนวิทยากรผูใหความรู ซึ่งจะสรางประสบการณการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมท่ีมีมิติใหแก
ผูเขารวมโครงการ (1 หนวยกิจกรรม) 
 

4. หนังสือตีพิมพเผยแพร และในรูปแบบ e-book 
 4.1 วารสารทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”  วารสารขวงผญา The Journal 
of Thai Lanna Wisdom เปนวารสารทางวิชาการรายป (ปละ 1 ฉบับ) เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 
บทความหรือขอคิดเห็นตาง ๆ ไดผานการกล่ันกรองคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ และไดรับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ ซึ่งไดจัดทำในรูปแบบรูปเลมจัดสงไปยังหองสมุดของมหาวิทยาลัยท่ัว
ประเทศ ในรูปแบบไฟลดิ จิทัลเผยแพรออนไลนทางหนาเว็บไซตของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
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(http://www.culture.cmru.ac.th /web60/book-research/khuang-phayha) และ ใน ระบบ  Thai 
Journal Online หรือ ThaiJO (https://so06. tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya/index)  
 4.2 วารสารศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสูสังคม 
และความเคล่ือนไหวของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลาง 
การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันโดยไมมีขอจำกัดใด ๆ กำหนดออกปละ 1 ครั้ง อาจารยและนักศึกษา
สามารถสงขอคิดเห็น ตลอดจนบทความท่ีตองการเผยแพรมายัง e-mail : ilaccmru@gmail.com  
โดยบทความและขอคิดเห็นท่ีปรากฏในวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เปนความคิดของผูเขียนแตละทาน 
มิใชของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองบรรณาธิการแตอยางใด 
 4.3  การปริวรรตเอกสารโบราณ คัมภีรใบลานและพับสาอักษรธรรมลานนาท่ีมีอยูจำนวนมาก
เกบ็รักษาไวตามวัด และหนวยงานตาง ๆ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกสารโบราณ ซึ่งสวนมากจะเปน
เรื่องราวคำสอนทางศาสนา นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาเปนตำนาน ประวัติศาสตร นิติศาสตร โหราศาสตร  
ไสยศาสตร พิธีกรรมและความเช่ือทองถ่ินดวย จึงไดมีการปริวรรตคัมภีรใบลานและพับจากอักษรธรรม
ลานนาเปนอักษรไทย  หรือแปลเปนภาษาไทยแลวจำนวนหนึ่ ง เพื่ อนำมาศึกษาและเผยแพร   
ใหเปนประโยชนทางวิชาการ สามารถเลือกอานไดในหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา และเผยแพรออนไลน
ทางหนาเว็บไซตของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 5. หนวยอนุรักษศิลปกรรมและส่ิงแวดลอมทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
  ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจ และจัดกิจกรรมในเรื่องการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินใหแกนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนศึกษา รวบรวม 
บันทึกขอมูล  ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม  ไปยัง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

6. การใหบริการอื่นๆ   ไดแก 
1) การใหบริการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารใบลาน  
2) การใหบริการหองประชุมเอื้องสายมานพระอินทร สำหรับผูเขารวมประชุม จำนวน 40 คน 

พรอมโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย  
3) การใหบริการและอำนวยความสะดวกดานสถาน ท่ีจัดกิจกรรมดานหนาอาคารเทพ

รัตนราชสุดา และบริเวณเรือนอนุสารสุนทร  
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ศูนยภาษา (Language Center) 
 

ขอมูลท่ัวไป  :  ศูนยภาษา ช้ัน 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
   โทร. 0 5388 5867 - 68 
   www.lc.cmru.ac.th 
   Facebook.com/Language Center : CMRU 
 

ปรัชญา (Philosophy) :  
ภาษาเปนเครื่องมือการเรียนรู และการส่ือสารของสังคมโลก 

 

วิสัยทัศน (Vision) : 
ภายในป 2567 ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะเปนแหลงพัฒนาศักยภาพดานภาษาเชิงรุก  

 

พันธกิจ (Mission) : 
1) พัฒนาทักษะภาษาของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลท่ัวไป 
2) บริการทรัพยากรการเรียนรูและสารสนเทศดานภาษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
3) พัฒนาแบบทดสอบและเปนหนวยทดสอบความสามารถทางภาษา 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

อัตลักษณ (Identity) : 
 ความเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ 
 

เอกลักษณ (Unique) : 
ศูนยการเรียนรูหลากภาษา หลายรูปแบบ 

 

คานิยมรวม (Share Value) : 
ความสรางสรรค ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม 

 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 
รับผิดชอบรวมกันสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพ 

การใหบริการของศูนยภาษา 
1. จัดฝกอบรมทักษะภาษาตางประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

1.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหมช้ันปท่ี 1 (ต้ังแตปการศึกษา 2557-
ปจจุบัน) 

1.2 จัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศระยะส้ัน เชน ภาษาอังกฤษ (การส่ือสาร การอาน การ
เขียน การฝกออกเสียง TOEIC TOEFL IELTS) ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน และ
ภาษาตางประเทศ ASEAN  
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1.3 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ เชน ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
ภัตตาคาร ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก ภาษาอังกฤษสำหรับการแปล และ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครุศาสตร เปนตน 

1.4 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ เชน ภาษาอังกฤษจากเพลง ภาษาอังกฤษ
จากภาพยนตร และภาษาอังกฤษจากโลกออนไลน เปนตน 

2. จัดสอบวัดทักษะทางภาษา 
2.1 จัดสอบวัดทักษาภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจะสำเร็จ

การศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.2 จัดสอบวัดทักษะภาษาไทย CMRU-TP Test สำหรับนักศึกษาตางชาติท่ีมีความประสงคจะ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2.3 จัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC 
2.4 จัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอาจารยและบุคลากรใหมของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
4. การบริการวิชาการแกสังคม 

4.1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาตางประเทศใหหนวยงานภายนอก 
5. การใหบริการแกนักศึกษา อาจารยและบุคลากร 

5.1 หองปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia Lab) มีคอมพิวเตอรบริการ จำนวน 50 เครื่อง 
สำหรับการใชโปรแกรมฝกทักษะทางภาษาตางประเทศ เชน โปรแกรม Tell Me More 
Online  โปรแกรม SPEEXX และโปรแกรมอื่นๆ 

5.2 หองคลินิกภาษา เพื่อบริการใหคำปรึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 
6. ใหคำปรึกษา ตอบขอสงสัยและบริการขอมูลเกี่ยวกับการใชโปรแกรมฝกทักษะภาษาตางประเทศ

ดวยตนเอง Tell Me More Online 
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สำนักหอสมุด 
ประวัต ิ

 
สำนักหอสมุด เริ่มกอต้ังเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2467 พรอมกับการกอต้ังโรงเรียน

ฝกหัดครูกสิกรรมโดยใชช่ือวา “หองสมุด” ตอมาปพุทธศักราช 2485 ไดเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูล
จังหวัดเชียงใหม จนถึงปพุทธศักราช 2503 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเ ชียงใหมและหองสมุดต้ังอยูใน
อาคารเรียน 3 ช้ัน 2 ในปพุทธศักราช 2517 พัฒนาการของหองสมุดไดมีการเปล่ียนแปลงเปนหอสมุด
วิทยาลัยครูเชียงใหม  ไดยายมายังอาคาร 6 เอกเทศ 4 ช้ัน ต้ังอยูบริเวณทิศใตของสนามฟุตบอล ปจจุบันคือ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปพุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครู 36 แหงท่ัวประเทศ ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามเปน “สถาบันราชภัฎ” หอสมุดจึงเปล่ียนช่ือ
ตามเปน “หอสมุดสถาบันราชภัฎเชียงใหม”ตอมาในปพุทธศักราช2543 ไดยายมายังอาคารใหม 8 ช้ัน และ
ปรับฐานะและลักษณะงานบริการเปน “ศูนยวิทยบริการ” 

ตอมาในปพุทธศักราช 2544สถาบันราชภัฏเชียงใหมไดปรับปรุงซอมแซมอาคาร 6 จากหอสมุดเดิม
เปนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยบริการคอมพิวเตอรและศูนยบริการอินเทอรเน็ตมาท่ีทำการใหมการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเปนแหลงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการ
เรื่อยมาจนกระท่ังปพุทธศักราช 2546 สถาบันไดรวมศูนยบริการอินเทอรเน็ตเขากับศูนยบริการ
คอมพิวเตอร ใชช่ือหนวยงานวา “ศูนยบริการคอมพิวเตอร” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และในปพุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และไดรวมศูนยวิทยบริการและศูนยบริการคอมพิวเตอรเปน
หนวยงานเดียวกันใชช่ือวา “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ปพุทธศักราช 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงการจัดต้ังสวนราชการเสียใหม 
โดยแกไขช่ือ “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “สำนักหอสมุด” เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจและการดำเนินงานในปจจุบัน 
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สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 
 

    
 

    
 

ขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชหองสมุด 
 เพื่อใหการบริการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดำเนินไปดวยความเรียบรอย 
เปนประโยชนตอผูใชบริการโดยสวนรวม จึงกำหนดขอปฏิบัติสำหรับผูเขาใชหองสมุด ไวดังตอไปนี้ 

1) เคารพสถานท่ีราชการโดยแตงกายใหสุภาพเรียบรอย  
2) สำรวมกริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนท่ีรบกวนผูอื่น 
3) แบงปนพื้นท่ีนั่งอานแกผูใชบริการทานอ่ืนๆ 
4) อนุญาตใหนำน้ำด่ืมแบบบรรจุขวดเขามาในหองสมุดเทานั้น 
5) ขอความรวมมือในการรักษาทรัพยสินและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  หากพบวา 

มีการทำลายหรือขโมยทรัพยสินและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด จะถูกดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักหอสมุดวาดวยการทำลายทรัพยสิน 

6) ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี เม่ือมีการรองขอเพื่อตรวจสอบกระเปาและส่ิงของกอนออกจากหองสมุด 
7) ทำการยืมทรพัยากรสารสนเทศกอนออกจากหองสมุดและสงคืนภายในเวลาท่ีกำหนด 
8) ดูแลและระมัดระวังทรัพยสินสวนตัว หากสูญหายหองสมุดจะไมรับผิดชอบ 
9) เม่ือพบบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไมนาไววางใจ ขอความรวมมือผูใชบริการแจงบรรณารักษหรือ

เจาหนาท่ีหองสมุด 
  หากผูเขาใชหองสมุดไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนขอปฏิบัติขางตน สำนกัหอสมุด มีอำนาจลงโทษตาม
ความเหมาะสม 
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พ้ืนท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช้ัน 1  บริเวณจัดนิทรรศการ  
 บริการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop)  
 บริการ Working Area   
 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 บริการยืมระหวางวิทยาเขต 
 บริการจัดสงทรัพยากรสารสนเทศ (IRDS) 
  บริการมุมแนะนำหนังสือและส่ือโสตทัศนใหม  
 บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน 

 บริการหองฉายภาพยนตรระบบ 3 มิติ (3D) 
 บริการหองฉายภาพยนตร (Netflix) 

 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
 บริการมุมสีเขียว 
 CMRU Learning Space 
ช้ัน 2 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 000-339   
 บริการวารสาร หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา วารสารเย็บเลม กฤตภาคและจุลสาร 
 บริการหองปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) 
 บริการหองคนควากลุม (Group Study Room) 
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
ช้ัน 3 บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 340-599 
 บริการราชกิจจานุเบกษา 
 หองสมุดนิติศาสตร 
 บริการหองคนควากลุม (Group Study Room) 
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
ช้ัน 4  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 600-799  

หองสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Library) 
 บริการหนังสือนวนิยาย  
 บริการมุมความรูตลาดทุน (Set Corner)  
 บริการหองคนควากลุม (Group Study Room)   
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC 
 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ช้ัน 5  บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 800-999  
 บริการหนังสือภาษาตางประเทศหมวด 000-999  

หองหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 
 บริการขอมูลลานนา 
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
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ช้ัน 6 ศูนยตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies Center) 
 บริการหนังสืออางอิง ส่ิงพิมพรัฐบาล งานวิจัย วิทยานิพนธ  
 บริการสืบคนสารสนเทศ CMRU WEB OPAC  
 บริการสืบคนฐานขอมูล e-Magazines 
 บริการตอบคำถามและชวยการคนควา 
 บริการฝกอบรม 
ช้ัน 7 บริการส่ือโสตทัศน 

บริการมุมชมภาพยนตรแบบเด่ียว 

บริการมุมชมภาพยนตรแบบกลุม 

บริการมุมชมภาพยนตร (Netflix) 
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

 บริการหองอินเทอรเน็ต  
ช้ัน 8 สำนักงานผูอำนวยการ  
 งานบริการสารสารเทศ 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
 

เวลาเปดบริการ 
 

หองสมุดวิทยาเขต เปดภาคเรียน ปดภาคเรียน 
จันทร-ศุกร เสาร-อาทิตย จันทร-ศุกร เสาร-อาทิตย 

สำนักหอสมุด 08.00-20.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. - 
หองสมุด 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ศูนยแมริม 

08.00-16.00 น. - 08.00-16.00 น. - 

สำนักหอสมุดศูนยแมริม 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. - 
วิทยาลัยแมฮองสอน 08.00-16.00 น. - 08.00-16.00 น. - 
 
เวลาปดบริการ 
 สำนักหอสมุดปดใหบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดชดเชย 
 
ผูมีสิทธิ์ในการใชบริการสำนักหอสมุด 

1. อาจารยประจำและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. ขาราชการพลเรือนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
3. อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
4. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
5. บุคคลภายนอก อนุญาตเขาใชบริการ สำหรับผูท่ีสมัครสมาชิกรายป สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได 
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การสมัครสมาชิก 
1. สมาชิกหองสมุดไดแก นักศึกษา อาจารยประจำ อาจารยพิเศษ ขาราชการพลเรือน พนักงาน

ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และสมาชิก
ประเภทบุคคลภายนอก 

2. การทำบัตรสมาชิก ใหติดตอขอทำบัตรสมาชิกหองสมุดดวยตนเองท่ี ช้ัน 1 สำนักหอสมุด ตามวัน
และเวลาท่ีหองสมุดเปดใหบริการ 

3. หลักฐานการทำบัตรสมาชิก 

3.1 สมาชิกประเภทบุคคลภายใน 
1) อาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ใหนำบัตรประจำตัว

ขาราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานมาเปนหลักฐาน 
2) อาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหนำหนังสือรับรองการเปนอาจารย

พิเศษ มาเปนหลักฐาน 
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหนำใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนมาเปน

หลักฐาน  
3.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก (ศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ผูเกษียณอายุ

ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ประชาชนหรือบุคคลท่ัวไป  หรือนักเรียน  นักศึกษา  
สถาบันอื่น)  ใชหลักฐานการทำบัตรสมาชิก ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ 
คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิก  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- บัตรสมาชิก  100  บาท  ในกรณีท่ีบัตรสมาชิกสูญหาย  ใหยื่นคำรองขอทำบัตรใหม  

โดยมีคาทำบัตรใหม  100  บาท  และใหนับอายุสมาชิกจากวันท่ีออกบัตรใหมเปนตนไป 

- คาบำรุงหองสมุด  500 บาท ตอป 
- คาประกันของเสียหาย  1,000 บาท   

4. อายุบัตรสมาชิก 
1) บัตรสมาชิกอาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หมดอายุตามระยะเวลา

ท่ีบุคคลนั้นปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2) บัตรสมาชิกอาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หมดอายุ 15 วัน กอนครบ

กำหนดระยะเวลาการจางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมระบุ 
3) บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หมดอายุในภาคการศึกษานั้นหรือเมื่อพนสภาพ

การเปนนักศึกษา 
4) สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก  มีอายุ 1 ป นับจากวันท่ีสมัคร 

5. การตออายุสมาชิก 
1) อาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประเภท ขาราชการพลเรือนสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไมตองตออายุบัตรสมาชิก 
2) อาจารยและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมประเภท พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตออายุบัตรสมาชิกไดตามระยะเวลาสัญญาการจางท่ีงานบริการยืม -คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด 
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3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตองนำใบสำคัญแสดงการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น ๆ มาแสดง เพื่อขอตออายุบัตรสมาชิกได ท่ีงานบริการยืม -คืนทรัพยากร
สารสนเทศ สำนักหอสมุด 

4) สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก  ติดตอขอทำบัตรสมาชิก  หรือตออายุบัตรสมาชิกดวยตนเอง
ไดท่ีสำนักหอสมุด  ในวันและเวลาราชการ 

6. บัตรสมาชิกหองสมุดใหใชเฉพาะตัว จะมอบใหบุคคลอ่ืนนำมาใชบริการ หรือนำมายืมทรัพยากร
สารสนเทศไมได 

7. สมาชิกทุกประเภทสามารถมีบัตรสมาชิกไดเพียงประเภทเดียวเทานั้น 

8. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกไดท่ีเว็บไซตสำนักหอสมุด 
http://www.lib.cmru.ac.th/ หัวขอ การสมัครสมาชิกหองสมุด ประเภทบุคคลภายนอก 

  

บัตรสมาชิก 
1. บัตรสมาชิกชนิดติดบารโคดใชยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูในระบบยืม-คืนอัตโนมัติ 
2. บัตรสมาชิกของอาจารย บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ นักศึกษา ใชยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ ไดท่ีสำนักหอสมุด  หองสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรศูนยแมริม สำนักหอสมุดศูนย
แมริม และหองสมุดวิทยาลัยแมฮองสอน 

3. สมาชิกบุคคลภายนอก รายป สามารถยืมหนังสือท่ัวไป ของสำนักหอสมุด ศูนยเวี ยงบัว และ 
ศูนยแมริม หองสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหองสมุดวิทยาลัยแมฮองสอน 
 
การใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

1. สำนักหอสมุด ใหยืมวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ ดังนี้ 
1.1  หนังสือท่ัวไปภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
1.2  หนังสืออาเซียน 
1.3  SET Corner 
1.4  นวนิยาย 
1.5  วรรณกรรมเยาวชน 
1.6  ขอมูลลานนา 
1.7  แบบเรียน 
1.8  ส่ือโสตทัศนเพื่อการศึกษา 
1.9 ส่ิงพิมพรัฐบาล 

2. สำนักหอสมุด อนุญาตใหใชวัสดุตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพภายในหองสมุดเทานั้น ดังนี้ 
3.1 หนังสืออางอิง 
3.2 งานวิจัย 
3.3 วิทยานิพนธ  
3.4 หนังสือพิมพ 
3.5 วารสารฉบับปจจุบัน  
3.6 วารสารลวงเวลา 
3.7 วารสารเย็บเลม 
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3.8 แผนท่ี 
3.9 รูปภาพ 
3.10  หุนจำลอง 
3.11  นิทรรศการสำเร็จรูป 
3.12  ส่ือภาพยนตร 

 

หมายเหตุ หากผูใชบริการตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศในขอ 2  สามารถวางบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มี
รูปภาพ ท่ีงานบริการยืม – คืน ชั้น 1 และ คืน ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวภายในวันที่ยืม 

4. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาท่ีใหยืม 

ประเภทวัสดุ 
ตีพิมพ/ไมตีพิมพ 

นักศึกษา
ประกาศนียบัตร/ 
ปริญญาตรี 

บัณฑิตศึกษา อาจารย 
ขาราชการ/พนักงาน 

สมาชิกบุคคล 

ภายนอก 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
รายการ วัน รายการ วัน รายการ วัน รายการ วัน 

วัสดุตีพิมพในหมวด 2 (1) 15  14 20 30 30 1  
ภาคเรียน 

5 7 

สื่อโสตทัศนเพือ่การศึกษา 5  14 5 14 5 14 - - 
รวมทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทสามารถยืมได 

20 เลม 25 เลม 35 เลม 5 เลม 

กรณียืมถายเอกสารสำนักหอสมุดอนุญาตใหยืมได 3 รายการ และสงคืนภายในวันที่ยืม 
หมายเหตุ จำนวนและระยะเวลาการยืมสื่อโสตทัศนใหเปนไปตามประกาศของหองสมุด 

5. การยืมทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดทุกครั้ง สมาชิกตองมาติดตอดวยตนเองพรอมบัตรสมาชิก 
และทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการยืม 

6. สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีระบุใหยืมออกนอกหองสมุดได หากไมมีผูอื่นจอง 
7. หองสมุดสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศกอนครบกำหนดระยะเวลาท่ีใหยืม ในกรณี

ท่ีมีผูตองการใช 
8. ผูใชบริการท่ีไมไดเปนสมาชิกหองสมุด สามารถวางบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีมีรูปภาพ                  

เพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีงานบริการยืม – คืน ช้ัน 1 และ คืน ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว                 
ภายในวันท่ียืม 

 
อัตราคาธรรมเนียม คาบริการ และคาปรับของสำนักหอสมุด 

1. อัตราคาธรรมเนียมบัตรสมาชิกหองสมุด คาบำรุง และคาประกันความเสียหาย 
1.1 อาจารยประจำ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการยกเวนคาทำ

บัตรสมาชิก คาบำรุง และคาประกันความเสียหาย 
1.2 อาจารยพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการยกเวนคาทำบัตรสมาชิก คา

บำรุง และคาประกันความเสียหาย 
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1.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยไดกำหนดคาบำรุงหองสมุดและคา
ประกันความเสียหายไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ซึ่ งนักศึกษา ตองชำระใหแก
มหาวิทยาลัยเมื่อลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา  

1.4 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิก  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- บัตรสมาชิก  100  บาท  ในกรณีท่ีบัตรสมาชิกสูญหาย  ใหยื่นคำรองขอทำบัตรใหม  

โดยมีคาทำบัตรใหม  100  บาท  และใหนับอายุสมาชิกจากวันท่ีออกบัตรใหมเปนตนไป 
- คาบำรุงหองสมุด  500 บาท ตอป 
- คาประกันของเสียหาย  1,000 บาท 

2. อัตราคาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำหนด วันละ 5 บาท/เลม/รายการ 
3. อัตราคาปรับการสงคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทสำหรับสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก 

วันละ 10 บาท/เลม/รายการ 
4. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผูใชบริการตองรับผิดชอบโดยซื้อทรัพยากร

สารสนเทศนั้นมาทดแทน หากไมสามารถหามาทดแทนได ใหชำระคาปรับเปนจำนวน 2 เ ทาของราคา
หนังสือที่ทำหาย พรอมชำระคาดำเนินการ จำนวน 100 บาท/เลม/รายการ และชำระเงินคาปรับหาก
หนังสือเลมดังกลาวเกินกำหนดสง 

5. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหายแตไมมีการระบุราคาไว เชน หนังสือบริจาค 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนพิมพเผยแพรและไมมี
จำหนายในทองตลาด ผูใชบริการตองรับผิดชอบชำระคาปรับตามราคากลางท่ีสำนักหอสมุดกำหนด จำนวน 
300 บาท พรอมชำระคาดำเนินการ จำนวน 100 บาท/เลม/รายการ และชำระเงินคาปรับหากหนังสือเลม
ดังกลาวเกินกำหนดสง 

 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เว็บไซต  www.lib.cmru.ac.th 
Facebook https://www.facebook.com/cmrulibrary/  
เบอรโทรศัพท CMRU Library Call center : 0 5388 5911  

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ช้ัน 1 โทร. 0 5388 5921 
งานสำนักงานผูอำนวยการ โทร. 0 5388 5900  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เปนหนวยงานที่ใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการ
วิชาการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผูบริหาร 
(ESS) เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมี
ประสิทธิภาพและสรางเครือขายความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ มคา  พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริม การใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี 

1. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับเรียนรูดวยตนเอง  
 ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับพิมพงาน บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน และการสืบคน
ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรบริการท่ีช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

หอง INC11  
- คอมพิวเตอรพรอมใหบริการจำนวน 90 เครื่อง  

หอง INC12 
- คอมพิวเตอรพรอมใหบริการจำนวน 130 เครื่อง  
 

ขอปฏิบัติการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
1. สวมหนากากอนามัยและลางมือทุกครั้งท่ีเขาใชบริการ 
2. อนุญาตใหใชงานเฉพาะนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเทานั้น 
3. หามนำรหัสผูใชงานของผูอื่นมาใชงาน 
4. กรณีมีผูท่ีประสงคจะติดตอกับผูมาใชบริการท่ีอยูในระหวางการใชเครื่องนั้น ใหติดตอกับเจาหนาท่ี

ประจำหองกอน และรอพบท่ีจุดรอบริการเทานั้น (หามเขาไปในหองกอนไดรับอนุญาต) 
5. การแตงกาย ควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการมาใชบริการ ไมสวมเสื้อกลาม กางเกง

ขาส้ัน รองเทาแตะ เขามาใชบริการ 
6. หามนำอาหารหรือเครื่องด่ืม เขามารับประทานในหองโดยเด็ดขาด 
7. หามสงเสียงดังในหองรบกวนผูอื่น 
8. หามทำการเคล่ือนยาย สับเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ทำการดัดแปลงระบบคำส่ังงาน 

ถอดอุปกรณคอมพิวเตอรหรือนำอุปกรณท่ีมิใชของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มาตอเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีดูแลหองปฏิบัติการ 

9. หามเปดโปรแกรมหรือเว็บไซตที่มีเนื ้อหาไมเหมาะสมเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติว าดวยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

10. หามปรับแตงเครื ่องคอมพิวเตอรหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาท่ีดูแลหองปฏิบัติการ 
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11. กรณีที่ตองการนำอุปกรณเชื่อมตอมาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหทำการตรวจสอบไวรัสกอน
การใชงานทุกครั้ง ไมอนุญาตใหเก็บงานหรือบันทึกไวในเครื่อง ถาหากเกิดการสูญหายหรือเสียหาย 
ทางสำนักฯจะไมรับผิดชอบ 

12. หากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวง เกิดการชำรุดเสียหาย อันไมไดเกิดจากการเรียน            
การสอน ผูท่ีนั่งประจำเครื่องหรือผูท่ีมาใชบริการ จะตองรับผิดชอบคาเสียหายตามมูลคา 

13. ทรัพยสินทุกชนิดภายในหองนี้ ลวนเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โปรดชวยกันบำรุง
ดูแลรักษา 

บทลงโทษ สำหรับผูที่ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ 
หากตรวจพบวาทานใดที่ฝาฝนขอปฏิบัติ การใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เจาหนาที่ ที่ดูแล

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จะบันทึกการกระทำไวเปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 
ผิดคร้ังที่ 1 ตักเตือนดวยวาจา 
ผิดคร้ังที่ 2 ตักเตือนดวยลายลักษณอักษร 
ผิดคร้ังที่ 3 ตัดสิทธ์ิการใชงาน เปนเวลา 1 สัปดาห 
ผิดคร้ังที่ 4 ตัดสิทธ์ิการใชงาน เปนเวลา 1 เดือน 
ผิดคร้ังที่ 5 ตัดสิทธ์ิการใชงาน เปนเวลา 1 ภาคเรียน 

 
 

ขั้นตอนการใชบริการ 
1. เลือกเคร่ืองที่จะใชงาน บริเวณหนา Counter ที่เคร่ืองลงทะเบียน โดยใชรหัสนักศึกษา 

 

รูปท่ี 1 เครื่องลงทะเบียนบริเวณหนา Counter 
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      รูปท่ี 2 หนาจอลงทะเบียนเลือกเครื่องใชงาน                  รูปท่ี 3 แสดงการเลือกเครื่องใชงาน 

 

 
       รูปท่ี 4 กรอกรหัสนักศึกษาและกดตกลง                 รูปท่ี 5 หนาจอแสดงสถานะเครื่องถูกจองแลว 
                   เพื่อจองเครื่องใชงาน 
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2. Login ที่เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ไดเลือกไว โดยมีหนาตาโปรแกรมดังนี้ 
2.1  สวนประกอบของหนาจอโปรแกรม 

2.1.1 หนาจอของโปรแกรมประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 หนาจอการกรอกขอมูลผูใชงาน 

1.  ชื่อเคร่ือง เปนการแสดงช่ือเครื่องท่ีใชงาน 
2.  ขอมูลผูใชงาน ใหผูใชงานกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผาน เพื่อเขาสูการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
3.  วันที่ปจจุบัน เปนการแสดงวันท่ีในปจจุบัน อางอิงจาก Server 

4.  เวลาปจจุบัน เปนการแสดงเวลาในปจจุบัน อางอิงจาก Server 

5.  หมายเลข IP เปนการแสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องท่ีใชงาน 
6.  เวลาปดเคร่ือง เปนการแสดงเวลาในการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร 
7.  ปุม Restart เคร่ือง เปนปุมท่ีใชในกรณีท่ีตองการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร 
8.  ปุม Shutdown เคร่ือง เปนปุมท่ีใชในกรณีท่ีตองการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร 
9.  ปุมแจงปญหาการใชงาน เปนปุมท่ีใชในการแจงขอมูลของปญหาการใชงานหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 
10. รูปแบบเขาใชงาน เปนการแสดงสถานะของการ Log in โปรแกรม โดย 

   -  สีเขียว   คือ สามารถทำการ Log in จากเครื่องท่ีใชงานไดเลย 

   -  สีแดง   คือ ตองทำการจองการใชงานกอน ถึงจะทำการ Log in เขาใชงานได 
11.  ขอความแจงใหทราบ เปนการแสดงขอความท่ีจะแจงใหผูใชงานไดรับทราบ 

12.  หนวยงานรับผิดชอบ เปนการแสดงวาเครื่องคอมพิวเตอรนี้หนวยงานไหนรับผิดชอบ และจุดติดต้ัง
คอมพิวเตอรอยู ณ ท่ีใด 

13.  ฐานขอมูล เปนการแสดงช่ือของฐานขอมลูท่ีทำการเช่ือมตอ 

14.  ขอมูลระบบ เปนการแสดงขอมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอรท่ีใชงานนี้ท้ังหมด 
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15.  สีพื้นแสดงสถานะการใชงาน เปนการแสดงสีพื้นหลังของโปรแกรม เพ่ือแยกสถานการณใชงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- หนาจอสีน้ำเงิน แสดงสถานะการใหบริการ หมายถึง เขาใชงานโดยกำหนดเวลาในการใชงาน
คอมพิวเตอรแตละครั้ง  

- หนาจอสีเขียว แสดงสถานะการเรียนการสอน หมายถึง เขาใชงานโดยไมมีการกำหนดเวลาในการใช
งาน ซึ่งผูใชงานตองทำการ คลิกท่ีปุม Log Out หลังจากเลิกใชงานเครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้ง 

- หนาจอสีมวง แสดงสถานะการอบรม หมายถึง เขาใชงานโดยไมมีการกำหนดเวลาในการใชงาน แต
รหัสผูใชงาน ใหกรอกเปนรหัสประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผาน ใหกรอกเปนวันเดือน
ปเกิดของผูใชงาน 

- หนาจอสีแดง แสดงสถานะไมสามารถติดตอเครือขายได หมายถึง ไมสามารถทำการติดตอ
ฐานขอมูลได อาจจะเกิดปญหาจากการตั้งคาระบบ หรือปญหาทางดานเครือขาย แตผู ใชงานยัง
สามารถทำการ Log in เขาใชงานได แตจะใชงานเครื่องคอมพิวเตอรได 2 ช่ัวโมง 

 

 

    รูปที่ 7 หนาจอสีน้ำเงิน แสดงสถานะการใหบริการ 

  

  

  รูปที่ 8 หนาจอสีเขียว แสดงสถานะการเรียนการสอน 

รูปที่ 10 หนาจอสีแดง แสดงสถานะไมสามารถ          
ติดตอเครือขายได 

รูปที่ 9 หนาจอสีมวง แสดงสถานะการอบรม 
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2.2  ขั้นตอนการเขาใชงาน 

 การ Log in เขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรตองดูที่หนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการใช
งาน โดยดูท่ีรูปแบบเขาใชงาน ดังนี้ 

 -  สีเขียว   คือ สามารถทำการ Log in จากเครื่องท่ีใชงานไดเลย 

 -  สีแดง    คือ ตองทำการจองการใชงานกอน ถึงจะทำการ Log in เขาใชงานได  
 

1.  ผูใชงานทำการกรอกรหัสผูใชงาน และรหัสผานลงในชองท่ีกำหนดให จากนั้นคลิกท่ีปุม ตกลง ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอการกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผาน 

หากผู ใชงานกรอกรหัสผู ใชงานหรือรหัสผานไมถูกตอง โปรแกรมจะแสดงขอความแจงเตือน  
ใหทำการตรวจสอบรหัสผูใชงานหรือรหัสผานท่ีกรอกวาถูกตองหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอการกรอกรหัสผูใชงานหรือรหัสผานไมถูกตอง 

 

1 

2 
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2.  เมื่อผูใชงานกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผานถูกตอง โปรแกรมจะทำการบันทึกวันท่ีเขาใชงาน เวลาท่ี
เริ่มเขาใชงาน ช่ือเครื่องท่ีใชงาน และรหัสผูใชงานลงในฐานขอมูล จากนั้นจะแสดงขอมูลการเขาใชงานดังรูป 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอการเขาใชงาน 
 

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอการเขาใชงาน 

รายละเอียดขอหนาจอการแสดงผล มีดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 14 แสดงรายละเอียดหนาจอการเขาใชงาน 

1.  เวลาการใชงาน เปนการแสดงระยะเวลาในการใชเครื่องคอมพิวเตอร หนวยเปน ช่ัวโมง:นาที:วินาที 
2.  ปุม Log Out เปนปุมท่ีใชสำหรับการคลิกเพื่อ Log Out หลังจากใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จ 

3.  ปุม Hide/Show เปนปุมท่ีใชสำหรับคลิกเพื่อดูขอมูลของหนาจอการแสดงผล 
4.  เวลาเขาใชงาน เปนการแสดงเวลาท่ีเริ่มเขาใชงาน หนวยเปน ช่ัวโมง:นาที:วินาที 
5.  กำหนดเวลา เปนการแสดงเวลาท่ีกำหนดใหใชงาน หนวยเปน ช่ัวโมง:นาที:วินาที 
6.  เวลาปจจุบัน เปนการแสดงเวลาในปจจุบัน อางอิงจาก Server 

7.  สถานะการใชงาน เปนการแสดงสถานะการเขาใชงานของเครื่องท่ีกำหนดไว 
8.  ชื่อเคร่ือง เปนการระบุช่ือเครื่องท่ีใชงาน 

9.  ขอมูลผูใชงาน เปนขอมูลของผูท่ีกำลังเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 

4 
5 

1 2 3 

10 

9

8 7 6 
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10.  เวลาที่ไมใชงาน หากผูใชงานไมไดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรจะมีเวลาแสดง ถาไมมีการใชงาน
เกิน 15 นาที  โปรแกรมจะทำการ Log Out เองอัตโนมัติ 

 

3.  เมื่อผูใชงานทำการใชงานครบตามเวลาที่ไดกำหนดไว  กอนหมดเวลา 1 นาที จะมีขอความเตือนให
ผูใชงานทำการปดโปรแกรมท่ีใชอยู และเตรียมทำการ Log Out ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 15 แสดงหนาจอขอความเตือนกอนหมดเวลาใชงาน 

 

 

 

รูปท่ี 16 แสดงขอความท่ีเตือนกอนหมดเวลาการใชงาน 

4. เมื่อผูใชงานตองการเลิกใชคอมพิวเตอรกอนเวลาที่กำหนดไว ใหทำการคลิกที่ปุ ม  สีแดง 
โปรแกรมจะทำการบันทึกเวลาท่ีเลิกใชงานลงในฐานขอมูล และกลับไปสูหนาจอของการกรอกขอมูลผูใชงาน 

2.3  การ Restart เคร่ือง 
หากผูใชงานตองการท่ีจะทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร เมื่ออยูท่ีหนาจอการเขาใชงาน ให

ทำการ คลิกท่ีปุม Log Out เพื่อกลับมายังหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงาน จึงจะทำการ Restart เครื่องได 
 เมื ่อตองการ Restart เครื ่องใหทำการคลิกที่ปุ ม      รอสักครู เครื ่องคอมพิวเตอร  
จะทำการ Restart  
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2.4  การ Shutdown เคร่ือง 
 หากผูใชงานตองการที่จะทำการ Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร เมื่ออยูที่หนาจอการเขาใชงาน   
ใหทำการ คลิกท่ีปุม Log Out เพื่อกลับมายังหนาจอการกรอกขอมูลผูใชงาน จึงจะทำการ Shutdown เครื่องได 
 เม ื ่อตองการ Shutdown เคร ื ่องใหทำการคลิกที ่ป ุ ม      รอสักคร ู  เคร ื ่อง
คอมพิวเตอร    จะทำการ Shutdown  

 2.5  การ Log Out อัตโนมัติตามเวลาท่ีกำหนดไว 
หากผูใชงานไดทำการ Log in เขาสูการใชงานของโปรแกรมแลว หากไมไดทำการใชคียบอรด 

และเมาสหรือไมไดใชงานเปนเวลา 15 นาที โปรแกรมจะทำการ Log Out เองอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 แสดงเวลา หากไมไดทำการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

2. บริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 ใหบริการหองคอมพิวเตอรสำหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับกลุมอาจารยและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 

การขอใชหองคอมพิวเตอรสำหรับการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 1.  กรอกแบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
 2.  นำแบบฟอรมย่ืนตอเจาหนาท่ี เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
 3.  เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการจองหองปฏิบัติการตอไป (กรณีท่ี

เปนหนวยงานภายนอกมาขอใชบริการใหทำเปนหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดทำหนังสือตอบรับพรอม
กับการคิดอัตราคาใชจายในการขอใชหองปฏิบัติการ)  

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5924 
 

 

เวลาท่ีแสดง หากไมไดใช
งานคอมพิวเตอร 
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3. บริการซอมบำรุงคอมพิวเตอร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหบริการแกนักศึกษาดังตอไปนี้ 
1. ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft Office ลิขสิทธิ์แทของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ตรวจเช็คและแกไขเครื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
3. กูขอมูล (Data Recovery) 
4. แกไขไวรัสคอมพิวเตอร 
5. ใหคำปรึกษาปญหาเครื่องคอมพิวเตอร 

ระเบียบการใชบริการ 
1. ตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งท่ีมาใชบริการ 
2. ขอสงวนสิทธิ์ไมใหบริการกรณีท่ีไมสามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา 
3. ไมอนุญาตใหนำบัตรผูอื่นมาใชบริการ 
4. นักศึกษาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

(Desktop)  มาใชบริการไดอยางละ 1 เครื่องเทานั้น 
5. เมื่อใชบริการเรียบรอยแลวนักศึกษาตองประเมินความพึงพอใจลงในแบบประเมินท่ีจัดใหทุกครั้ง 

 
ตรวจสอบสถานการณขอรับบริการไดท่ี https://www.csc.cmru.ac.th/ 

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5925 
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4. บริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
1. การใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสาย สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ 

2. การใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย สำหรับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตตาง ๆ 

3. บริการบัญชีผูใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4. บริการพื้นที่การจัดทำเว็บไซตสำหรับ คณะ หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ เว็บไซต

สวนตัวสำหรับนักศึกษาและอาจารย ท้ังแบบ Physical Server  และ Cloud Server 

5. บริการดานการเชื่อมตอระบบจากภายนอกมหาวิทยาลัย  VPN (Virtual Private Network) 
สำหรับการสืบคนขอมูลงานวิจัยตาง ๆ 

6. บริการดานอีเมลสำหรับนักศึกษา อาจารย อาจารยพิเศษ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรจางตามโครงการ 

7. บริการตอบคำถามเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผูใชบริการจากภายนอก 

 
 

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5933  
เว็บไซต https://www.network.cmru.ac.th/ 
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5. บริการการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ใหบริการระบบการเรียนการสอนออนไลน 

พรอมท้ังสนับสนุน สงเสริมการผลิตและการใชงานส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ใหแกนักศึกษา และ
อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีบริการตาง ๆ ดังนี้ 

1. บริการระบบการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย Microsoft Teams 
Google Classroom และ CMRU Moodle LMS  

2. บริการระบบการเรียนรูดวยตนเอง ผานระบบบริหารจัดการหลักสูตรออนไลน CMRU MOOCs 
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยเขาเรียนรูไดท่ี https://moocs.cmru.ac.th/ 

2. อบรมหลักสูตรการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน สำหรับนักศึกษา และอาจารย 
3. อบรมหลักสูตรการสรางส่ือการเรียนการสอนดวยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษา และอาจารย  
4. บริการสื ่อสนับสนุนการเรียนการสอน PowerPoint Template สามารถดาวนโหลดไดท่ี 

https://www.lms.cmru.ac.th/ppt_index.php 
5. บริการใหคำปรึกษาดานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และตอบปญหาการใชงานระบบ 

 

 

 

 
 

   
   

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และประเมินการใหบริการงาน e-learning ไดท่ี 
หมายเลขโทรศัพท  0  5388 5934 เว็บไซต http://www.lms.cmru.ac.th/  
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6. บริการฝกอบรม (Training)  

 
เปนหนวยงานท่ีสงเสริม สนับสนุนเพิ่มความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษา 

อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและผูที่สนใจ ไดนำเอาความรูความสามารถและทักษะ
ตาง ๆ จากการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากล ในโปรแกรมระดับเบื้องตนไปจนถึง
ระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการใชงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ตรงกับความตองการและสามารถนำออกไปใชใน
การพัฒนางานและการดำเนินชีวิตตอไปในอนาคตได 

กลุมเปาหมายหลักสูตร มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมข้ันสูง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ทุกช้ันป 
 2.  หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมพื ้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง สำหรับอาจารย และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทุกระดับ 
 3.  หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมข้ันสูง สำหรับชุมชนทองถ่ินและสังคม 

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937 
เว็บไซต https://www.digital.cmru.ac.th และ  

Facebook : https://www.facebook.com/cmruDigitalTraining/  
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7. บริการหองประชุมเอ้ืองสายสองแสง 

 หองประชุมเอื้องสายสองแสงอยูที่ชั้น 3 เปนหองประชุมขนาด 60 ที่นั่ง  ใชสำหรับจัดประชุมเชิง
วิชาการและสัมมนา ใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และหนวยงานทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
การขอใชบริการหองประชุมเอื้องสายสองแสง 
 1.  กรอกแบบฟอรมขอใชหองประชุมเอื้องสายสองแสง 
 2.  นำแบบฟอรมย่ืนตอเจาหนาท่ี เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
 3.  เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการ                    

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937 
 

8. บริการหองภาพยนตรขนาดเล็ก 
  หองภาพยนตรขนาดเล็ก หรือหองมินิเธียเตอร อยูท่ีช้ัน 4  เปนหองใหบริการดานการเรียนการสอน
และความบันเทิงมีจำนวน 80 ที่นั ่ง  เหมาะกับการใชจัดอบรม สัมมนา และฉายภาพยนตร ใหบริการ แก
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

   
  

การขอใชบริการหองมินิเธียเตอร 
  1.  กรอกแบบฟอรมขอใชหองมินิเธียเตอร  
  2.  นำแบบฟอรมย่ืนตอเจาหนาท่ี เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
  3.  เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการ       

ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5932 
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9. บริการหองมินิสตูดิโอ  
  หองมินิสตูดิโออยูชั้น 4 ใหบริการดานงานถายภาพและสื่อสิ่งพิมพ งานบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
งานตัดตอ สำหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 
 

 
 
 
 

 
การขอใชบริการหองมินิสตูดิโอ 

1. กรอกแบบฟอรมขอใชหองมินิสตูดิโอ 
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจาหนาท่ี เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงานอนุมัติตอไป 
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีจะทำการแจงตอผูมาขอใชบริการ      
ติดตอใชบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0 5388 5937 

************************************************* 

ติดตอสอบถาม 
สำนักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

โทรศัพท 0 5388 5924 
Website : https://www.digital.cmru.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/digitalcmru 
 

การขอใชบริการหองมินิสตูดิโอ
1. กรอกแบบฟอรมขอใช
2. นำแบบฟอรมยื่นตอเจ
3. เมื่อไดรับการอนุมัติ เ

องมินิสตูดิโอ
หนาท่ี เพื่อเสนอผูบริหารหนวยงาน
หนาท่ีจะทำการแจงตอผูมาขอใชบ

อนุมัติตอไป
การ     
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กองพัฒนานักศึกษา 
 

ที่ต้ัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม   
 อาคาร 3 ช้ัน 1 ภายในจตุราคาร     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ศูนยแมริม  ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ช้ัน B3 
      เบอรโทรศัพท 0 5388 5440 – 5441  

 
 

 

 กองพัฒนานักศึกษา  เปนองคกรท่ีเสริมสรางใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและเปนตัวอยางท่ีดีของ
สังคมในดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต  พรอมท่ีจะ
เปนผูใหและชวยเหลือดวยความเต็มใจ  รวมท้ังเปนองคกรท่ีชวยสนับสนุนภารกิจ  หรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุก ๆ ดานท่ีเกี่ยวของและจำเปน  กอนท่ีนักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป  ดังนี้ 

กองพัฒนานกัศึกษา 
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 1.  คนดี  ไดแก  ความสุภาพออนนอม  กตัญูรูคุณ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย 
อดทน  สุขุม  ลึกซึ้ง  รูจักกาลเทศะ 

 2.  ความรูดี  ไดแก การแสวงหาความรูและมีความสามารถในการนำความรู  ไป
พัฒนาและประยุกตใช 

 3.  บุคลิกภาพดี  ไดแก  การมีลักษณะทาทาง  การพูดจา  การแตงกายดี  วางตัวได
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 4.  สุขภาพดี  ไดแก การมีสุขภาพอนามัย  ดานรางกายและจิตใจท่ีดี 
 5.  พลเมืองดี  ไดแก ความมีวินั ย   เคารพในกฎระเบี ยบของสังคม   เสียสละ  

มีความเอื้อเฟอ  เผ่ือแผ  และทำงานรวมกับผูอื่นได 
 

การดำเนินงานพัฒนานักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค  ตองอาศัยการพัฒนาอยู  4  ดาน  คือ 
 

1.  ดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 1.1  จัดใหมีการเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  เพื่อเปนตัวแทน
นักศึกษาในการทำกิจกรรมตางๆ  โดยใหมีสวนรวมในการริเริ่มกิจกรรม  ทำแผนงานและการปฏิบัติงาน 
 1.2  จัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา  เพื่อทำหนาท่ีในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการ
ปฏิบัติงานขององคการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  ชมรม  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
เปนไปตามนโยบายท่ีไดแถลงไวกับนักศึกษา 
 1.3  จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ำเสมอ 
 1.4  สนับสนุน  สงเสริม  ใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย  และสังคม 
 1.5  สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อการแขงขันท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  และเพื่อสุขภาพพลานามัยโดยรวมของนักศึกษา 
 

2.  ดานปลูกฝงจิตสำนึก  บทบาท  หนาที่ ของนักศึกษา 
2.1  ปลูกฝงจิตสำนึกการแตงกาย  ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.2  ปลูกฝงจิตสำนึกใหรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  เชน  การยืนตรงเคารพธงชาติ เขารวม

กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ 
2.3  ปลูกฝงใหรูบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา  เชน  การเคารพครูอาจารย  บุพการี  กระทำตน

ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
 

3.  ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3.1 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมและจัดกิจกรรมทางดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  เชน  แหเทียน

เขาพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  การทำบุญตักบาตร 
3.2  สงเสริม  สนับสนุน  และเผยแพร  การสรางจิตสำนึกในดานวัฒนธรรม ประเพณีของ ทองถิ่น

และของชาติ 
 

4.  ดานการบริการนักศึกษา 
จัดสวัสดิการและบริการตาง ๆ ใหกับนักศึกษา  เพื่อชวยใหนักศึกษาศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุข

ตลอดท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา 
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1.  งานบริการนักศึกษา ประกอบดวย 
 1.1   บริการสุขภาพนักศึกษา 
 จัดใหมีหองพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพ โดยใหบริการพยาบาลเบื้องตน สำหรับผูปวยท่ี
เจ็บปวยเล็กนอย ตองการยาเพื่อบรรเทาหรือนอนพักผอน ดังนี้     
 -  ณ   อาคาร 3 ช้ัน  1 สามารถใชบริการในเวลา เปดทำการ 08.00 – 16.00 น .   
วันจันทร – วันอาทิตย   
 -  ณ อาคารหอพักนักศึกษาแมริม 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม สามารถ 
ใชบริการ ในเวลาเปดทำการ 08.00 – 16.00 น.  วันจันทร – วันศุกร 
 

1.2   ประกันอุบัติเหตุ 
 มหาวิทยาลัยไดหวงใยในเรื่องสุขภาพของนักศึกษาเพราะเปนส่ิงท่ีสำคัญ โดยทำประกัน
อุบัติเหตุใหกับนักศึกษาใหม เพื่อเปนสวัสดิการในการดูแลสุขภาพอนามัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีคารักษาพยาบาลตอครั้งรายละไมเกินวงเงิน 13,000 บาท 
2) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  วงเงินคุมครอง 150,000  บาท 
3) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร  วงเงินคุมครอง 150,000  บาท 
4) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีสูญเสียมือ เทา สายตา 2 สวน วงเงินคุมครอง 150,000 บาท 
5) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีสูญเสียมือ เทา สายตา 1 สวน วงเงินคุมครอง 90,000 บาท 
6) จำนวนเงินเอาประกัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต  

วงเงินคุมครอง 150,000  บาท 
7) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรม  หรือลอบทำราย วงเงิน

คุมครอง 150,000  บาท 
8) จำนวนเงินเอาประกัน  กรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บท่ีไมใชอุบัติเหตุ (คาปลงศพ) 

วงเงินคุมครอง 10,000 บาท 
9) ใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ  อบ.1 เปนอยางต่ำ 
10) ใหความคุมครองอุบัติเหตุทุกสถานท่ี  ตลอด  24  ช่ัวโมง 
11) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ  
 11.1) คุมครองต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
  เวลา 12.00 น. 
 11.2) สำหรับนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มี 2 กลุม ประกอบดวย 
  (1) คุมครองต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
   เวลา 12.00 น. 
  (2) คุมครองต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 เวลา 12.01 น. ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
   เวลา 12.00 น. 

ขั้นตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ 
1. หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุใหเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ี เครือขายท่ีบริษัท

ประกันกำหนด โดยไมเสียคาใชจาย 
2. กรณีไมใชโรงพยาบาลเครือขายท่ีบริษัทกำหนด ใหนักศึกษาสำรองจายเงินคารักษาพยาบาลกอน 

แลวนำหลักฐานท่ีตองใชในการเบิกคารักษาพยาบาล  
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2.1  แบบฟอรมเรียกรองคาสินไหมทดแทน จำนวน 1 ฉบับ (ขอรับไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา) 
2.2  ใบเสร็จคารักษาพยาบาล ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
2.3  ใบรับรองแพทยท่ีออกโดยแพทยปริญญา ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
2.4  สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
2.6  สำเนาบัญชีธนาคาร (ท่ีเปนช่ือของนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 

ติดตอท่ี หนวยบริการสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา 
 

1.3   แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 การใหคำปรึกษา  เพื่อชวยเหลือนักศึกษา ใหสามารถปรับตัวและมีความสุขกับการศึกษา
เลาเรียน โดยการรับฟงปญหา แกไขปญหา ตลอดจนใหคำปรึกษาในดานการเรียน ครอบครัว เพื่อน 
อาจารย การเงิน สุขภาพ หรือ  เรื่องอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษามีความคับของใจ ไมสามารถตัดสินใจหรือแกปญหาได
ดวยตนเองสามารถขอรับคำปรึกษาได  ผานระบบ HOTLINE “CMRU HAPPY LIFE CENTER (CMRU 
HLC) ปรึกษาปญหาการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยอาจารยผูเช่ียวชาญ ดานจิตวิทยา และการให
คำปรึกษา ท่ีเว็บไซต กองพัฒนานักศึกษา http://www.sdd.cmru.ac.th/hotline.php 
 การอบรมและแนะแนวอาชีพ นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะมีรายไดเสริม   ระหวางเรียน  
หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา  สามารถติดตอและขอทราบขอมูลได  โดยมีการประสานสถานประกอบการ
มารับสมัครงาน  หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการทำงาน  จัดฝกอบรม  อาชีพอิสระ  เพื่อสรางธุรกิจตาง ๆ  ใหกับ
นักศึกษาท่ีสนใจ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ชวยเหลือนักศึกษาท่ีตองการหารายไดเสริมระหวางเรียนผาน
โครงการนักศึกษาจางงานชวยปฏิบัติงานราชการ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย  
 2.  สามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย  อาทิ  ธุรการ พิมพเอกสาร  รับสง
หนังสือ จัดสถานท่ี ลงทะเบียน เตรียมเอกสาร ภาคสนาม คอมพิวเตอร และอื่น ๆ 
 เกณฑการพิจารณา       
 1.  เปนนักศึกษาท่ีมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
 2. เปนนักศึกษาท่ีตองการหารายไดระหวางเรียน 
 คาตอบแทน       
 เดือนละไมเกิน 3,000 บาท / คน / เดือน / ช่ัวโมงละ 30 บาท 
 

 1.4   งานทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการชวยเหลือนักศึกษา ดวยการจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา 
ท่ีมีความประพฤติดี แตมีความลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย  ใหไดมีโอกาสท่ีดีขึ้นทางการศึกษา 
จนสำเร็จการศึกษารวมท้ังอำนวยความสะดวก กำกับดูแลนักศึกษาทุนจากมูลนิธิ บริษัท หางรานตาง ๆ  โดย
มีทุนการศึกษาแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
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ทุนพระราชทาน 

ทุนจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม 

ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

ทุนมูลนิธิ องคกร/หางราน/ 
บุคลอื่น ๆ 

1. ทุ นมู ลนิธทุ นการศึ กษา
พระราชทานสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

1. โครงการกองทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1. ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมชั้นปที่ 1 

1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

2. ทุนสมเด็จพระนางเจา
สิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

2. ทุ นการศึ กษาเฉลิมราช
กุมารี  

2. ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมชั้นปที่ 2 ข้ึนไป 

2. มูลนิธิราชประชาสมาสัย 

3.ทุนในพระราชานุเคราะห 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

3. ทุนโครงการอุดมศึกษา
เพ่ื อ ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต 

3. ทุนอาหารกลางวัน 3. มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน 
ในพระบรมรานินูปถัมภ (มนข.) 

4. ทุนในพระอุปถัมภพระเจา 
วรวงศเธอพระองคเจาโสม 
สวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

4. ทุนโครงการสานฝนการ
กีฬ าสู ก ารพัฒนาจังห วัด
ชายแดนภาคใตกีฬาภาคใต 

4. ทุนการศึกษาบุตรศิษย
เกา 

4. มูลนิธิรวมจิตนอมเกลาฯ 
 
 
 
 

      5. มูลนิธินายหางโรงปูนผูหน่ึง 
      6. มูลนิธิจุมภฏ-พันธทิพย 
      7. มูลนิธิทิสโก เพ่ือการกุศล 
      8. มูลนิธิแมนอย จงสถิตยวัฒนา 
      9. มูลนิธินิวัติ-ไกรฤกษ 
      10. ทุน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร 
      11. ทุนกรุงไทยการไฟฟา 
      12. ทุนคุณปรางค ธาระวาณิชย 
      13. ทุนคุณวิรงรอง ทวิโภค 
      14. ทุนบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ 

จำกัด 
      15. ทุนรศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง 
      16. ทุนนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช 
      17. ทุนปราณี-สุขุม อัศเวศน 
      18. ทุนผูบริจาคอ่ืน ๆ 

 
 1.5   กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
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 3) เปนผูขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเขาศึกษาท่ีสถานศึกษาเพียงแหงเดียวในคราว
ภาคการศึกษาเดียวกัน 
 4) มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 5) มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรงหรือไมเปนผูท่ี
มีความประพฤติเส่ือมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ด่ืมสุราเปนอาจิณหรือเท่ียวเตรใน
สถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
 ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 (1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมากอน เวนแตจะได
กำหนดเปนอยางอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2) เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนใน
ลักษณะเต็มเวลา เวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (3) เปนบุคคลลมละลาย 
 (4) เปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ
สำหรับความท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) เปนหรือเคยเปนผูท่ีผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เวนแตไดชำระหนี้ดังกลาวครบถวนแลว 
 นอกจากท่ีกำหนดในขอ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผูจะขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามเฉพาะอื่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกำหนดสำหรับการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้น ๆ ดวย  
 คุณสมบัติเฉพาะ 

ลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 ลักษณะที่ 3 ลักษณะที่ 4 
อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ 
ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

อายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ 
ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท 

ขาดแค ลนทุ นท รัพ ย  มี
รายไดตอครอบครัวไมเกิน 
360,000 บาท 

เปนผูที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ี
เปนความตองการหลัก ซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลิต
กำลังคนและมีความจำเปน
ตอการพัฒนาประเทศตาม
ประกาศคณ ะก รรมการ
ก อ งทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา 

เปนผูที่ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 
ตามประกาศคณะกรรมการ
ก อ งทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพ่ื อ
การศึกษา 

เปนผู ที่ ส ำเร็จการศึ กษ า
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ห รื อ
เทียบเทา โดยมีเกรดเฉลี่ย
ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาไมต่ำกวา 3.00 
เป นผู ปฏิ บั ติ งานและรับ
เงินเดือนหรือคาจางประจำ
ในหน วยงานของรัฐหรือ
เอกชนในลักษณะเต็มเวลา
หรือไมก็ได 

เป น ผู ที่ ท ำประโยชน ต อ
สังคมหรือสาธารณะ 

เป น ผู ที่ ท ำประโยชน ต อ
สังคมหรือสาธารณะ 

เป น ผู ที่ ท ำประโยชน ต อ
สังคมหรือสาธารณะ 

เป น ผู ที่ ท ำป ระโยชน ต อ
สังคมหรือสาธารณะ 

 หากจะกูยืมเงินคาครองชีพ 
ตองมีรายไดตอครอบครัวไม
เกิน 360,000 บาท 

หากจะกูยืมเงินคาครองชีพ 
ตองมีรายไดตอครอบครัวไม
เกิน 360,000 บาท 

หากจะกูยืมเงินคาครองชีพ 
ตองมีรายไดตอครอบครัวไม
เกิน 360,000 บาท 
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 เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการกูยืมเงิน 
 สำหรับนักเรียนนักศึกษา (ผูกูยืมเงินรายใหม ผูกูยืมเงินรายเกาท่ีเปล่ียนระดับ
การศึกษา และผูกูยืมเงินรายเกาท่ียายสถานศึกษา) เมื่อบันทึกขอมูลกูยืมเงินในระบบเรียบรอยแลว จะตอง
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาคำขอกูยืมเงิน ตามท่ีระบบกำหนด ดังนี้  

(1) หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล (ดาวนโหลดไดจากระบบ DSL) 
   - ผูกูยืมเงิน 
   - บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
   - คูสมรส (ถามี) 

   (2) สำเนาบัตรประชาชน 
- ผูกูยืมเงิน 
- บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
- คูสมรส (ถามี) 

(3) เอกสารอื่น ๆ ตามท่ีระบบ DSL กำหนด เชน หนังสือรับรองรายได (กรณีท่ี
ตองการแนบเพิ่มเติม) เปนตน 

  การโอนเงินกูยืม 
    กองทุนกำหนดหลักเกณฑและวิธีการโอนเงินกูยืมท้ัง 4 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
คาเลาเรียนและคาใชจายเก่ียวเนือ่งกับนักศึกษา 

(โอนใหกับสถานศึกษา) 
คาครองชีพ 

(โอนใหกับผูกูยืมเงิน) 
           กองทุนจะโอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษา 
ภายหลังจากธนาคารไดรับสัญญากูยืมเงิน และหรือ
แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมวาถูกตองครบถวน ตรง
กับขอมูลท่ีธนาคารไดรับจากระบบ DSL โดยจะโอน
ทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน 

          กองทุนจะโอนเงินคาครองชีพเดือนแรก 
ใหกับกูยืมเงินภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสถานศึกษา
ยืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมใน
ระบบ DSL และสถานศึกษาตองจัดสงเอกสารการ
กูยืมของผูกูยืมเงินท่ีถูกตองและครบถวนใหธนาคาร
โดยเร็ว หากธนาคารไมไดรับเอกสารกูยืมเงินดังกลาว
ภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนคาครองชีพ
ของผูกูยืมเงินในเดือนท่ีสอง 

 

หมายเหตุ ธนาคารจะจัดสงรายงานการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษาใหกับสถานศึกษาทาง 
Auto mail ตามจำนวนครั้งที่โอนเงิน หากไมไดรับ Auto mail ใหสถานศึกษาติดตอกลับธนาคาร ทั้งน้ี กรณีผูกูยืมเงิน / 
สถานศึกษา ไมไดรับเงินใหติดตอธนาคาร 

 การชำระเงินกูยืม 
(1) เงินกูยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 1 ลักษณะท่ี 2 และลักษณะท่ี 3  

 ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายหลังวันท่ีไดรับอนุมัติใหสำเร็จ
การศึกษาหรือมีคำส่ังใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลว เปนเวลา 2 ป ในการชำระเงินคืน
กองทุนดังกลาว โดยใหถือวาวันท่ี 5 กรกฎาคมแรก ภายหลังวันท่ีไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือมีคำส่ัง
ใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลวเปนเวลา 2 ป เปนวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 
หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการของกองทุนใหชำระเงินคืนในวันเปดทำการถัดไป 
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  (2) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 4 
 ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีตองชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายหลังไดรับอนุมัติใหสำเร็จ

การศึกษาหรือมีคำส่ังใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลว เปนเวลา 1 ป โดยถือวาวันท่ี  
5 กรกฎาคมแรก ภายหลังวันท่ีไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือมีคำส่ังใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษาแลวเปนเวลา 1 ป เปนวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำ
การของกองทุนใหชำระเงินคืนในวันเปดทำการถัดไป 

 

 1.6 งานบริการสนับสนุนชวยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการ  
  (Disability Support Services : DSS) 
  บริการสนับสนุนและชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีความพิการ ไดแก  บริการใหคำปรึกษา  
การประสานงาน  บริการลามภาษามือ เทคโนโลยีสำหรับผูพิการ เครื่องอ านหนาจอ  การพิมพ / 
ปริ้นอักษรเบลล  เครื่องแบบขยายภาพและตัวหนั งสือ หนังสือในรูปแบบเสียงหรือแบบสำรอง 
การจดโนตคำบรรยาย การแยกสอบสำหรับนักศึกษาพิการ และอ่ืน ๆ เพื่อใหนักศึกษาท่ีมีความพิการเขาถึง
อยางเทาเทียม 

 
 

 1.7 งานหอพักนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีบริการหอพักนักศึกษา และส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ สำหรับนักศึกษา 
ท่ีเรียนในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม และศูนยแมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม 
 อัตราคาธรรมเนียม 

หอพัก 
พัก 1 คน
(บาท/ตอ 

ภาคการศึกษา) 

พัก 2 คน 
(บาท/ตอ 

ภาคการศึกษา) 

พัก 3 คน 
(บาท/ตอ 

ภาคการศึกษา) 

พัก 4 คน 
(บาท/ตอ 

ภาคการศึกษา) 
ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
หอพักนักศึกษาเวียงบัว 1 
(หองปรับอากาศ) 

 
24,000 

 
12,000 

 
8,000 

 
6,000 

ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 
หอพักนักศึกษาครุศาสตร 1 - 4 

- หองพัดลม 
- หองปรับอากาศ 

 
 

10,000 
12,000 

 
 

5,000 
6,000 

 
 

3,500 
- 

 
 

- 
- 

ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 
หอพักนักศึกษาแมริม 1 – 8 
(หองพัดลม) 

 
20,000 

 
10,000 

 
6,500 

 
5,000 

หมายเหตุ  - คาประกันของเสียหายในการเขาหอพักนักศึกษา จายเมื่อเขาหอพักครั้งแรกคนละ 1,000 บาท 
    - คาไฟฟาหนวยละ 7 บาท คิดตามจริงโดยจัดเก็บเปนราย เดือนตอหอง 
    - คาน้ำ คนละ 100 บาทตอเดือน 
    - กรณีภาคเรียนฤดูรอน ใหจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ 
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 สิ่งอำนวยความสะดวก 
 - ภายในหองพัก ไดแก ท่ีนอน เตียง ตูเส้ือผา โตะอานหนังสือ สัญญานอินเทอรเน็ต เกาอี้ 
หองน้ำ พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
 - ภายนอกหองพัก ไดแก เครื่องซักผา ตูกดน้ำด่ืม สัญญานอินเทอรเน็ต หอง Study Room 
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปด ระบบประตูสแกนใบหนายืนยันตัวตนผูเขาพัก  รานคา 
รานอาหาร 

 

 
 

 1.8   นักศึกษาวิชาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร 
การผอนผันการเกณฑทหาร 

 นักศึกษาชายท่ีตองการผอนผันการเขารับตรวจเลือกเปนทหารกองประจำการ  
เมื่อไดรับหมายเรียก (สด.35) หากไมตองการเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ  ในขณะกำลังศึกษา
อยู  ใหดำเนินการยื่นคำรองขอผอนผันการเกณฑทหารไดในชวงเดือนกันยายน – มกราคมของทุกป โดยจะ
ประกาศใหนักศึกษายื่นคำรองขอผอนผันการเกณฑทหาร ไดท่ีหนวยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑทหาร 
กองพัฒนานักศึกษา มีหลักฐานท่ีตองจัดเตรียม ดังนี้  
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 1. สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน  2  ชุด 
 2.  สำเนาหมายเรียก สด.35 จำนวน  2  ชุด  
 3.  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน  2  ชุด  
 4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ชุด   
 5.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  2  ชุด 
 6.  สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก สด.43    จำนวน  2  ชุด                
  (กรณีท่ีนักศึกษาเคยรับการผอนผันจากสถานศึกษาเดิม)   
 นักศึกษาวิชาทหาร 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเรียนวิชาทหารตอช้ันปท่ี 1 , 2 , 3 , 4 และช้ันปท่ี 5 
สามารถสงคำรองไดท่ี กองพัฒนานักศึกษา โดยจะเรียนและฝกท่ีมหาวิทยาลัย (ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด)   
และฝกตามหวงเวลาท่ี ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี  33 และศูนยการฝก  
เขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรีกำหนด เมื่อเรียนจบช้ันปท่ี 5 และสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือ
อนุปริญญา จะไดรับการแตงต้ังยศเปนวาท่ีรอยตรี 

 
 ติดตอสอบถาม 0 5388 5436 หรือ Facebook หนวยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑทหาร  
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. (https://www.facebook.com/Rodor.cmru/) 
 
 1.9   หนังสือรับรอง 
 การออกหนังสือรับรองความประพฤติ  และหนังสือรับรองอื่น ๆ ออกใหเฉพาะนักศึกษาท่ี
กำลังศึกษาอยู เพื่อใชในการขอรับทุน สมัครงาน เปนหลักฐานทางคดีเพื่อประกอบการพิจารณาในช้ันศาล  
หรอือื่นๆ ท่ีมีความจำเปน   

 หลักฐานประกอบย่ืนคำรองขอใบรับรอง 
 1)  รูปถายนักศึกษาแตงกายถูกตองตามระเบียบ ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ 
 2)  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พรอมรับรองสำเนาถูกตอง   จำนวน 1 ฉบับ 
 3)  หนังสือ หรือ เอกสารของหนวยงานท่ีตองการหนังสือรับรองความประพฤติ (ถามี)   
  จำนวน 1 ฉบับ 
   หมายเหตุ  สามารถย่ืนคำรองไดท่ีฝายวินัยนักศึกษา 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�  <<   235

2.  งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
 2.1 กิจกรรมนักศึกษา   
 กิจกรรมนักศึกษามีสวนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ใหมีความสมบูรณ  พรอม
ท้ังความรูดานวิชาการ  วิชาชีพและวิชาชีวิต  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   เปนการพัฒนา
นักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกสังคม  มีความเสียสละใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น  โดยสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการตาง  ๆ  ผานสาขาวิชา คณะ วิทยาลัย สภานักศึกษา 
องคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ระดับคณะ และวิทยาลัย 
 2.2   การพัฒนานักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษาไดวางระบบ  และกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเรียนอยางมี
ความสุข  ภายใตสภาพแวดลอม  โครงสรางพื้นฐาน  การบริการและสวัสดิการของนักศึกษาท่ีจำเปนในการ
ดำรงชีวิต  เพื่อใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป  เชน  การพัฒนานักศึกษาในดาน
คุณธรรม  จริยธรรม  ดานวินัยข้ันพื้นฐาน  ดานจิตอาสา  จิตสำนึก  ดานความพรอมในการเรียน  และการ
ใชชีวิตท่ีเกิดประโยชนในระดับอุดมศึกษา 
 2.3   กีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
  สงเสริมใหนักศึกษาไดดูแลสุขภาพของตนเองใหดี  ใหมีการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ   
ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  โดยผานกิจกรรมตาง ๆ  เชน  กีฬาคณะ  กีฬานองใหม  ตลอดจนสนับสนุนให
นักศึกษา  ท่ีมีความสามารถทางดานกีฬาสมัครเขาเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  เพื่อเขารวมการแขงขันใน
รายการตาง ๆ  ท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ 
 2.4   ศิษยเกาสัมพันธ 
  ทำหนาท่ีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนักศึกษาศิษยเกา วิทยาลัย
ครูเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีสำเร็จการศึกษาโดยมุงเนนให
นักศึกษาศิษยเกาทุกรุน ทุกช้ันป ท่ีแยกยายไปประกอบอาชีพ ไดมีความสัมพันธอันดีปฏิสัมพันธกัน ระหวาง
มหาวิทยาลัยกับศิษยเกา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย กลุม ชมรม สมาคม ตลอดจน
การมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ และสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ รวมถึง
การจัดประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรูใหกับศิษยเกา รวมถึงการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ การรับ
สมัครงานผานทางแฟนเพจ "ศิษยเกาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม" 
 2.5  การบันทึกหนวยกิจกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศ มีความรู ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม มีความพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางสรรคส่ิงท่ี
ดีงาม ตลอดจนเผชิญกับสถานการณในอนาคตได หรือท่ีเรียกวา “เกง ดี และมีความสุข” อยางมีคุณภาพ  

เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงจัดเสริมสรางประสบการณภายใน 
และภายนอกหองเรียน ในการพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  
โดยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวากิจกรรมนักศึกษาจะเปนสวนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเปนบัณฑิตท่ี
สมบูรณใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  บนพื้นฐานความเช่ือ
ท่ีวา จะทำใหนักศึกษามีทักษะชีวิตซึ่งจะเปนประสบการณท่ีมีความสำคัญตอการใชชีวิตในอนาคต ภายหลัง
จากสำเร็จการศึกษา และเพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกคน ทุกวิทยาเขตไดรับ
ประสบการณการเรียนรูนอกช้ันเรียนท่ีเทาเทียมกัน  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ต้ังแตปการศึกษา 2557 ทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถือเปน
เงื่อนไขหนึ่งของการอนุมัติปริญญาบัตร และหวังวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเปนบัณฑิตท่ีเปยม
ดวยความรูและคุณธรรม มีศักยภาพท่ีพอเพียงตอการใชชีวิตภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม 
เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา  มีสวนชวยเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศ และเพื่อใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยถวนหนากัน มหาวิทยาลัย จึงกำหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีได
กำหนดไว 

 
 
การเขาใชงานระบบบริการการศึกษา (ระบบบันทึกกิจกรรมออนไลน) 

1. นักศึกษาเขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลนท่ี http://reg.cmru.ac.th/registrar 

 
2. นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวและรหัสผานของตนเอง หากลืมรหัสผานการเขาสูระบบให

นักศึกษาติดตอเจาหนาท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลดวยตนเอง 
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3. เมื่อเขาสูระบบสำเร็จ จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ 

 
4. ดำเนินการตามเมนูท่ีตองการ 
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 2.6  กองทุนชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดต้ังกองทุนชวยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม เพื่อสนับสนุน และใหการชวยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีขาดแคลนหรือ
ประสบปญหาทุนทรัพยใหสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยชวยเหลือนักศึกษา ดังนี้ 

1. ทุนการศึกษา  
- ตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละหลักสูตร โดยอาจเปนทุนการศึกษาเปน

รายปการศึกษา เปนรายภาคการศึกษาปกติ หรือเปนทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียน ท่ี 1 
และ 2 ยกเวนกรณีวิทยาลัยนานาชาติ ใหทุนการศึกษาตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไดไมเกนิสูงสุดของ
หลักสูตรภาคปกติ 

2. ทุนจางงานนักศึกษาทำงาน 
- การใหทุนแกนักศึกษาท่ีทำงานแกมหาวิทยาลัยในอัตราช่ัวโมงละ 30 บาท แตตอง

ทำงานไมเกิน 100 ช่ัวโมงตอเดือน 
3. ทุนชวยเหลือนักศึกษาประสบภัย 

- การใหทุนชวยเหลือนักศึกษาในกรณีประสบภัย รายละไมเกิน 10,000 บาท 
4. ทุนอาหารกลางวัน 

- การใหทุนอาหารกลางวันแกนักศึกษา ในอัตราม้ือละไมเกิน 50 บาท และตอง 
ไมเกิน 100 วันตอปการศึกษา 

5. ทุนคารถโดยสาร 
 การใหทุน หรือ สนับสนุนทุนคารถโดยสารแกนักศึกษาท่ีเดินทางไปเรียน ณ ศูนยแมริม

ใหเบิกจายไดตามจริง 
 

สามารถติดตามขาวสารของกองพัฒนานักศึกษา ผานเว็บไซต  http://www.sdd.cmru.ac.th 
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Facebook Fanpage ชองทางการติดตามขาวสาร สวนงานตาง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา  
 

(1) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  0 5388 5696, 0 5388 5432 
ช่ือเพจ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา cmru  
ลิงค--> https://www.facebook.com/studentloan.cmru/ 

(2) ทุนการศึกษาตาง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอก  0 5388 5430 0 5388 5433  
ช่ือเพจ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา CMRU 
ลิงค--> https://www.facebook.com/cmru.friend/ 

(3) หนวยกิจกรรม ระบบบันทึกกิจกรรม  0 5388 5699 
ช่ือเพจ ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา cmru  
ลิงค--> https://www.facebook.com/Activity.CMRU/ 

(4) ประกันอุบัติเหตุ เคลมประกัน งานสุขภาพ  0 5388 5430  
ช่ือเพจ งานประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา CMRU  
ลิงค--> https://www.facebook.com/healthcmru/ 

(5) หอพักนักศึกษาศูนยเวียงบัว 06 4545 5118 
หอพักนักศึกษาศูนยแมริม 08 1568 0545  
ช่ือเพจ งานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ลิงค--> https://www.facebook.com/dormitory.cmru/ 

(6) นักศึกษาวิชาทหาร การเกณฑทหาร  0 5388 5436 
ช่ือเพจ หนวยนักศึกษาวิชาทหารและเกณฑทหาร กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.  
ลิงค--> https://www.facebook.com/Rodor.cmru/ 

(7) แนะแนวอาชีพ หางาน สมัครงาน part-time นักศึกษาจางงาน  0 5388 5430 
ช่ือเพจ บรกิารจัดหางานและแนะแนวอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา CMRU  
ลิงค--> https://www.facebook.com/jobcmru/ 

(8) งานดูแลนักศึกษาและบุคคลท่ีมีความพิการ  0 5388 5560 
ช่ือเพจ ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ลิงค--> https://www.facebook.com/DHDCCMRU 
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หมายเลขโทรศัพทติดตอ และสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

งานบริหารท่ัวไป 
- ธุรการ        0 5388 5433 

- งานพัสดุ      0 5388 5440 

- งานการเงินและบัญช ี     0 5388 5695 
 

งานบริการนักศึกษา 
- หองพยาบาล     0 5388 5442 

- บริการสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ   0 5388 5430 

- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ    0 5388 5430 

- ทุนการศึกษา     0 5388 5430, 0 5388 5433 

- กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา    0 5388 5696, 0 5388 5432 

- ดูแลนักศึกษาและบุคคลท่ีมีความพิการ   0 5388 5560 
 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพนัธ 
- วิชาทหาร และผอนผันการเกณฑทหาร    0 5388 5436 

- หนังสือรับรองความประพฤติ    0 5388 5436 

- กิจกรรมนักศึกษา / องคกรนักศึกษา / ชมรม  0 5388 5438 

- กีฬา และสงเสริมสุขภาพ    0 5388 5443 

- ระบบบันทึกกิจกรรม     0 5388 5699 
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